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  تقدمي
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي هدانا إىل سبيل اهلدى وصرفنا عن سبيل الغي 
ذي أرشدنا إىل خري واألذى، والصالة والسالم على رسوله األمني ال

  .ما وضع لألنام

اللغات والنحو  قت العلماء على أن علم الصرف أمففقد ات بعد،و
أحكام بنية  فإن الصرف عبارة عن علم يبحث فيه عن .أبوها

الكلمات العربية وما حلروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعالل 
وشبه ذلك، فال بد من درسه وحتقيقه لتعلم اللغة العربية اليت ال 

  .نستطيع بدوا فهم القرآن والسنة

عابا يف درس علم ولكن نرى املبتدئني من الطالب يتجشمون ص
الصرف ويقاسون عناء شديدا يف إدراكه، ونرى أيضا أن الكتب 

ىل ا درسه وال تأخذ بأيدي الطالب إ املوضوعة هلم فيه ال يتيسر
  .فاضطررنا إىل وضع كتاب يتيسر به درسه. الغاية

اجلازم والشيخ  يتكرها الشيخ علبوقد رأينا أن الطريقة اليت ا
كبري األثر يف تذليل قواعد ’ لنحو الواضحا‘مصطفى أمني يف كتاب 
من مجيع  أقبلوا عليهن الطالب قد أو. العربية وتقريبها للناشئني

  .ن كل معلم قد اختذه صديقا ومرشداأأقطار العامل، و



 
 



وهذه الطريقة هي طريقة . فقررنا أن حنتذي حذوه يف هذا الكتاب
  .لباط اليت هي أكثر طرق التعليم قربا إىل العقونستالا

ستنبط منها القواعد، مث بينا يف تفأوردنا أوال األمثلة الكثرية اليت 
بسط سبيل اإلستنباط منها، فتأخذ بأيدي الطالب من دراسة كل 
مثال إىل النتيجة الواضحة والقاعدة العامة، مث وضعنا القواعد 
والتعاريف املستنبطة يف عبارات تقرب إىل األفهام، وأخريا اتبعنا 

  .األذهانلترسخ احملصل يف رين ابالتم

واملرجوا من املدرسني األفاضل أن يعطوا العناية الكافية لشرح كل 
اإلرشادات ‘درس للطلبة بوضوح وذلك باتباع اخلطوات املبيية يف 

والتأكد من أن الطلبة مجيعا قد فهموا مضمون الدرس ’ للمعلّمني
أنفسهم، لدرجة متكّنهم من عمل التمارين اليت تلي كل درس ب

وحيسن لفت انتباه الطلبة إىل األمثلة اليت تنطبق فيها قواعد الصرف 
يف دروس املواد األخرى من القرآن الكرمي واحلديث الشريف 

  .واألدب العريب وغريها

وهذا الكتاب الذي بني أيديكم مقرر للسنتني األوىل والثانية لطلبة 
فيما إذا  –لطلبة املرحلة الثانوية العالية ونأمل أن تترسخ لدى ا

قاعدة متينة من علم الصرف حبيث تسهل  –استوعبوا حمتوياته بعناية 
عليهم متابعة الدراسات العليا يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ملن 

  .يرغب يف ذلك



 
 



وختاما نعرب عن فائق شكر جملس التعليمي اإلسالمي بكرياال 
ود مضنية يف تأليف لألستاذ عبد القادر فيضي على ما بذله من جه

هذا الكتاب الذي يشهد حبق على إتقانه لقواعد علم الصرف 
وبصريته يف فن التدريس، وساعده يف ذلك األستاذ عبد اهللا الدارمي 
وندعوا اهللا العلي القدير أن جيزيهما عنا خري اجلزاء وأن يعم نفع هذا 

  .هللا الكرميالكتاب أجياال متتالية من طلبة اللغة العربية لغة كتاب ا

وإننا إذا نقدم هذا الكتاب لطلبتنا األعزاء نأمل من األساتذة الكرام 
إذا اطلعوا على أي خطإ أو نقص فيه أن يتكرموا بإطالع الس 

  .على ذلك ليتسىن لنا تداركه يف الطبعات الالحقة واهللا ويلّ التوفيق

  حممد علي عبد القادر  
  األمني العام  ٢٠٠٧-١٠-١٥

  لس التعليم اإلسالمي، كرياالجم  كاليكوت



 
 



  



 
 



  إرشادات للمعلّمني
  ال خيفى أن اإلستعداد املسبق يساعد املعلّم يف أداء واجبه يف

  .الصف بأكمل وجه وإفهام الطلبة الدرس بصورة جيدة
  عند إلقاء الدرس يقوم املعلّم بكتابة األمثلة واضحة على

ن القواعد السبورة أوال ويبني شفويا ما يتضمنه كل مثال م
  .حبيث يفهم الطالب القاعدة الصرفية املعنية بصورة واضحة

  على املعلّم تشجيع الطلبة على املشاركة يف البحث واملناقشة
يف الصف وذلك بتوجيه األسئلة إليهم عن األمثلة وعن 
القواعد اليت سبق أن درسوها كما يطلب منهم إيراد أمثلة 

  .أخرى للتأكد من فهمهم للقاعدة
  القواعد على السبورة ويطلب من /يكتب املعلّم القاعدةمث

الطلبة نسخها على دفاترهم، ويطلب من بعضهم قراءتـها 
  .جهرا

  م إىل التمارين فيطلب من أحد الطلبة بعد ذلك ينتقل
قراءة التمرين األول مث حله كتابة على السبورة بإستعانة بقية 

ة الطلبة، الطلبة، وهكذا يتم حل مجيع التمارين بواسط
  .وعليهم نسخ أجوبة التمارين على دفاترهم بصورة سليمة

  يعطي املعلّم وظائف مرتلية حيلها الطلبة مبنازهلم مساء، ويف
اليوم التايل يتفحص املعلّم دفاترهم ليتأكد من أدائهم تلك 
الوظائف بصورة سليمة، وعليه تصحيح األخطاء بوضوح 

  .لكيال يكرر الطالب اخلطأ



 
 



 س بإلقاء الدرس وتعليم كل قاعدة مرة  ال يكتفياملدر
واحدة يف الفصل بل يلفت انتباه الطلبة إليها كلّما تكررت 
أمثلتها يف الدروس الالحقة لتبقى القاعدة ماثلة يف أذهام 

  .بصورة مستدمية
  على املعلّم أن يتأكد من أن العمل التحريري للطلبة مطابق

 .حديثهم الشفهيملا درسوه من قواعد الصرف، وكذلك 

 
 

  

  



 
 



  الدرس األول

  الكلمة وأقسامها
  األمثلة
١(  يذُفَرِحلْمالت 
٢( دقْعلَى الْمع لَدالْو دقَع 
 يكْتب محمد بِالْقَلَمِ )٣
٤( ةسردإِىلَ الْم لِّمعالْم بذْهي 

 البحث
ن كل واحد منها مجلة تامة تفيد أاذا تأملنا األمثلة املتقدمة جند 

من  لحص الفرحن أ، نفهم منها ’فرح التلميذ‘فإن مجلة . ائدة تامةف
ن أ، نفهم منها ’قعد الولد على املقعد‘وكذلك املثال الثاين . التلميذ

أما إذا . وهذا هو احلال يف املثالني الثالث والرابع. القعود حصل من الولد
وقع، ولكن أن الفرح قد من املثال األول فنفهم منه ’ التلميذ‘حذفنا لفظ 

وكل مثال من . حينئذ فائدة تامة أنه ال يفيدفظهر . ال ندري ممن وقع
هذا النوع، نعىن به مجلة تامة تفيد فائدة تامة، يسمى اجلملة املفيدة أو 

  .الكالم
ولنأخذ أوال، . ونعود إىل األمثلة فنتأمل أجزاء كل واحد منها

وكل واحد من . ’التلميذ‘و’ قرأ‘ مهاوجزئني ، جند فيه فرح التلميذ



 
 



فهذا الكالم قد . ’الكلمة‘الذي يتركب منه الكالم يسمى  ئنيزاجل ينهذ
قعد، فيه كلمة و ‘وهكذا احلال يف املثال الثاين فإن . جزئنيتركبت من 

. كلمة رابعة’ املقعد‘كلمة ثالثة كما ان ’ على‘كلمة أخرى و’ الولد‘
  .....فهذا املثال قد تركب من أربع كلمات، وهلم جرا

’ فرح‘نجد ان فمث نعود إىل األمثلة مرة أخرى ونتأمل كلماا 
يف الزمن املاضي، وكذلك الفرح يف املثال األول قد دل على حصول 

وأما . فإنه يدل على حصول القعود يف الزمن املاضي’ قعد‘احلال يف 
يف املثالني الثالث والرابع فيدالن على حصول ’ يذهب‘و ’ يكتب‘

وباجلملة كل واحد من هذه . لستقباملب يف الزمن الكتابة والذها
والكلمة من . الكلمات املذكورة يدل على حصول عمل يف زمن خاص

  .’الفعل‘هذا النوع تسمى 
التلميذ والولد واملقعد وحممد والقلم واملعلم : مث نتأمل الكلمات

ن كل واحد منها يدل على شيئ من األشياء كاإلنسان أواملدرسة، جند 
أما . فالتلميذ يدل على إنسان، وكذلك الولد وحممد واملعلم. دواجلما

املقعد والقلم : والكلمات. الدرس فيدل على معىن حيضر يف القلب
والكلمة من هذا النوع . واملدرسة تدل على بعض اجلمادات

  .’اإلسم‘تسمى
يف املثال ’ ب‘يف املثال الثاين و ’ على‘: مث نتأمل الكلمات

ن كل واحد منها ال يدل على شيئ أ الرابع، جند يف’ إىل‘الثالث و
ال معىن له عند جترده مما بعده من الكلمات، ولكن ’ على‘فإن . بنفسه

إمنا ’ إىل‘و ’ ب‘وكذلك احلال يف . إذا اتصل مبا بعده يدل على معىن
والكلمة من هذا النوع تسمى . يدالن على معىن عند اتصاهلما مبا بعدمها

  .’احلرف‘



 
 



الفعل : ن الكلمات على ثالثة أنواعأمن هذا البحث  فنستفيد
وإذا تتبعنا كالم العربية ال جند كلمة سوى هذه . واإلسم واحلرف

  .الثالثة
  :القاعدة
  ى اجلملة املفيدةالكالم هو قول يفيد فائدة تامة، ويسم

  أيضا
 ى الكلمةاجلزأ الذي يتركب منه الكالم يسم.  
 الكلمات على ثالثة أقسام:  

كلمة تدل على حصول عمل يف زمن : الفعل )١
  .خاص

كلمة تدل على شيئ من األشياء، إما : اإلسم )٢
 .انسان أو حيوان أو مجاد أو غريها

، وإمنا اكلمة ال تدل على معىن بنفسه: احلرف )٣
 .تدل على معىن عند اتصاهلا مبا بعدها

 التمرينات

  :عني األمساء يف اجلمل اآلتية
  مسع الولد األذان )١
 احاأكل زبري تفّ )٢
 الغراب طائر )٣

 يعوم السمك يف املآء )٤
 نال الطالب جائزة )٥
 سافر خالد إىل اخلليج )٦

  :عني األفعال يف اجلمل اآلتية
١( نأكلت النارجيل )٢  شرب القط اللّب 



 
 



 أذهب إىل البيت )٣
 الكتاب على الطاولة )٤

 فتح الولد الباب )٥
 نظفت األم الثوب )٦

  :أكمل الفراغ بوضع كلمة مناسبة مما بني القوسني
  )يف،  إىل،  على(  .مصر.......... ثر النخيل يك  )١
  )إىل، قتل القفص،..........(العصفور مسجون يف   )٢
  )علي،  املصباح،  إىل(  .الصحيفة.......... قرأ   )٣
  )لعب،  أكل،  يف(    الولد خبزا..........   )٤
 )األذان،  يف،  مدرسة(    ..........مسعت   )٥

  ءايت خبمس مجل مبدوئة باألمسا
  ايت خبمس مجل يبتدئ كل واحد منها بفعل

  ايت خبمس مجل يتركب كل منها من امسني فقط
  ايت خبمس مجل يتركب كل منها من اسم وفعل وحرف

  ايت خبمس مجل يتركب كل منها من امسني وفعل
  .ايت خبمس مجل يتركب كل منها من اسم وفعل فقط

  :اقرأ العبارات اآلتية وعني اجلمل املفيدة منها
  تب حممد درسهك )١
 ضرب لصا )٢
 ضحك )٣
 متحانالالطالب يكتب ا )٤
  كتبت قلم )٥



  :يف اجلمل اآلتية احلروفعني 
  الطائر يف القفص )١
 لعب الولد بالكرة )٢
 هللا ملك السموات واألرض )٣
 خرجت إىل السوق )٤
 خرج الولد من البيت إىل املدرسة )٥
 سقط الولد عن الدراجة )٦

 




 
 



  الدرس الثاين

  تقسيم الفعل
  :األمثلة
  داود جالُوتقَتلَ  )١
 فَشرِبوا منه إِالَّّ قَليالً )٢

  ويشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها زنجبِيالً )١
 واهللا يعلَم ما تصنعونَ )٢

  وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمنا )١
 أُسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ )٢

  في الْأَرضِ بعد إِصالَحهاوالَ تفِْسدوا  )١
٢( دأَح كُمنم تفلْتالَ يو 

  :البحث
قتل، وشرِبوا يف املثالني األول والثاين جتد أما كلمتان : تأمل

فإن . يف زمن خاص –وهو القتل والشرب  –تدالن على حصول عمل 
 يفوقد درسنا . القتل من داود قد وقع يف الزمن املاضي وكذلك الشرب



 
 



الدرس السابق ان الكلمة اليت تدل على وقوع عمل يف زمن خاص 
  .ى الفعلسمت

وشربوا فيدالن على وقوع العمل يف  قتل: أما هذان الفعالن
الزمن املاضي، وكل فعل يدل على وقوع العمل يف الزمن املاضي يسمى 

  .الفعل املاضي
 األول والثاين من يف املثالني’ تصنعونَ‘و’ يعلَم‘و’ يشربونَ‘وأما 
فإا تدل على وقوع العمل يف الزمن املستقبل، فإن . الطائفة الثانية

. الشرب مثال يف املثال األول منها مل يقع ومل ميض وإمنا ينتظر وقوعه
وهذا هو احلال يف يعلم وتصنعون، وكل فعل من هذا القبيل يسمى 

  .الفعل املضارع أو املستقبل
ن يف املثالني األول والثاين من الطائفة مث أنظر إىل اجعل واسك

جتد ان كل واحد منهما يدل على طلب وقوع العمل، فإن . الثالثة
وكذلك احلال يف . مناآيف األول يطلب به أن جيعل هذا البلد ’ اجعل‘

اسكن يطلب به وقوع السكن وكل فعل يطلب به وقوع العمل يسمى 
  .فعل األمر

يف املثالني األول والثاين ’  يلتفتال‘و’ ال تفسدوا‘: أما الفعالن
من الطائفة الرابعة فيطلب ما ترك العمل من املخاطب فإن األول 

وكل فعل . يطلب به ترك اإلفساد وكذلك الثاين يطلب به ترك اإللتفات
  .يطلب به ترك عمل من املخاطب يسمى فعل النهي

  :القاعدة
  :الفعل على أربعة أقسام

يدل على وقوع عمل يف الزمن هو الفعل الذي : املاضي )١
  املاضي



 
 



هو الفعل الذي يدل على وقوع عمل يف الزمن : املضارع )٢
 ضرحلااملستقبل أو ا

هو الفعل الذي يطلب به وقوع عمل من : األمر )٣
 املخاطب

 هو الفعل الذي يطلب به ترك عمل من املخاطب: النهي )٤
  التمرينات

  :عني األفعال املاضية يف اجلمل اآلتية
  لدرسكتب الولد ا )١
 الرجال ذهبوا إىل السوق )٢
 تشرب فاطمة اللنب )٣
 رأيت الذي يقرأ القرآن جيدا )٤
 وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض )٥
 مسعنا نصيحة يف السجن )٦

  :عني األفعال املضارعة يف اجلمل اآلتية
  رأيت رجال يغسل ثوبه )١
 كان الولد جيلس مع أبيه )٢
 أريد أن أذهب إىل املسجد )٣
 نانهضحك الثعلب حىت ظهرت أس )٤
 بدسأقطع ذيل ال: فقال الثعلب )٥
 مشى الرجل أمام البيت ومعه ولد يلعب بالكرة )٦

  :عني أفعال األمر يف اجلمل اآلتية
  احترِم من يعلمك )١



 
 



 اغسل يدك قبل أن تأكل الطعام )٢
 يا ليلى، نظفي أسنانك يف الصباح )٣
 أكتب الدرس )٤
 كلوا واشربوا وال تسرفوا )٥
 اللهم اغفريل ذنويب )٦

  :نهي يف اجلمل اآلتيةعني أفعال ال
  ال تضيع وقتك )١
 ال تصاحب قرنآء السوء )٢
 ال تأكل كثريا )٣
 ال ترفعوا أصواتكم )٤
 ال يسخر قوم من قوم )٥
 وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا )٦

 
 

  
 

  
 



 
 



  الدرس الثالث

  الالزم واملتعدي
  :األمثلة
١( الَمالْغ كحض  
٢( دمحم طَلَقنا 
٣( رالْغ نلُ مجالر ملقِس 

  
  أَكَلَ الْولَد التفَّاحةَ )١
٢( رعلُ الشجالر عمس 

  
١( الَمالْغ كْتحأَض  
٢( دمحبِم طَلَقْتنا 
٣( رالْغ نلَ مجالر تلَّمقِس 

  :البحث
فعل  يف املثال األول من الطائفة األوىل جتد اا’ ضحك‘تأمل كلمة 

قد حصل : فاملعىن اآلن). المغال(ا ما بعدها  ال يتم معناها إال إذا اتصل
’ سلم‘و ’ انطلق‘وكذالك احلال يف . ةتامئدة فادت فاأمن الغالم، ف الضحك



 
 



ن كل واحد من هذه الكلمات الذي أوانت تعلم . يف املثالني الثاين والثالث
ن هذه األفعال تفيد أفيستفاد منه . يدل على من وقع منه الفعل يسمى الفاعل

 إليهفائدة تامة إذا اتصل وكل . ا الفاعل ومل حتتج إىل املفعول به ومل تتعد
  .فعل ال يتعدي إىل املفعول به وال حيتاج إليه يسمى الفعل الالزم

ن أاملثال األول من الطائفة الثانية فنجد يف ’ أكل‘أما إذا نظرنا إىل 
فإن معناه اآلن هو ان . الفعل ال يفيد فائدة تامة إذا اتصل به الفاعل فحسب

فلما اتصل به . ألكل قد حصل من الولد، ولكن ال ندري أي شيئ أكلا
من املثال الثاين من هذه ’ مسع‘وهكذا األمر يف . ة تامةدأفاد فائ’ التفاحة‘

التفاحة (ول به بعدمها عفالفعالن إمنا يفيدان عند اتصاهلما باملف. الطائفة
. ن إىل املفعول به، وبلغة أخرى إن هذين الفعلني حيتاجان ويتعديا)والشعر

  .إىل املفعول به يسمى الفعل املتعدي ىوكل فعل حيتاج ويتعد
وأما األفعال من الطائفة الثالثة من األمثلة فلم تفد أيضا عند اتصاهلا 
بالفاعل فحسب، بل احتاجت إىل املفعول به بعدها وتعدت إليه، مع كون 

فما . وىل من األمثلةهذه األفعال هي األفعال اللوازم نفسها من الطائفة األ
قد ) أضحك(سبب ذلك؟ إذا تأملنا مل جند سببا إال ان األول من األفعال فيها 

قد  )سلّم(والثالث ’ الباء‘به  تقد اتصل) انطلق ب(والثاين ’ مهزة‘به  تاتصل
نا إذا حذفنا هذه الزيادات من هذه األفعال إف. ’تضعيف العني‘اتصل به 

ن الالزم يصري متعديا إذا اتصل به أبط منه نفيست. جندها ال تفيد فائدة تامة
  .هذه األشياءأحد 

  :القاعدة
 إىل املفعول به وال  الفعل الذي ال يتعدى الالزم هو

  .حيتاج إليه
 ىإىل املفعول به وحيتاج  املتعدي هو الفعل الذي يتعد

  .إليه



 
 



  الالزم يصري متعديا بزيادة مهزة قبل الفعل وبتضعيف
  .لباء اجلارةالعني وبتعديته با

  التمرينات

  :عني األفعال املتعدية
  أكل  )٣  مسع  )٢  ضحك  )١
  نام  )٥  أبصر  )٤

  :عني األفعال اللوازم
  كرم  )٣  أكرم  )٢  سكن  )١
  فتح  )٥  قعد  )٤

  :واستعملها يف اجلمل اللوازمعني األفعال 
  سقط  )٣  فرح  )٢  ذهب  )١
  ضاع  )٥  نظف  )٤

  :العبارات اآلتية ميز األفعال املتعدية من األفعال الالزمة يف
  أكل القط الفأرة  )١
  ضحك الطفل وبكى  )٢
  مسع الطالب الدرس  )٣
  أضحك الغالم صديقه  )٤
  .ذهبت بزيد إىل املدرسة  )٥

  :استعمل األفعال اآلتية يف مجل مفيدة
  حزن  )٣  تعلّم  )٢  طلب  )١
  قتل) ٥  فضل)  ٤



 
 



  :ميز اجلمل اخلاطئة عن اجلمل الصحيحة مع بيان أسباب اخلطإ فيها
  بكى الطفل أهله )١
 قرأ املهندس التقرير )٢
 شرب املريض الدواء )٣
 وقف الرجل أخاه )٤
 نام الولد )٥

  
  

  



 
 



  الدرس الرابع

  تقسيم الفعل بإعتبار عدد احلروف
  :األمثلة
١( لِّمعالْم مكَر  
٢( يسلَى الْكُرع خيالش لَسج 
٣( هيدالو لَدالْو مأَكْر 
٤( يلَهمز بالطَّال الَسج 
٥( زضلَ اهللا األرلْز 
٦( ضاألر لَتلْززت 

  :البحث
الكلمة على ثالثة أقسام وهي أن الدرس السابق يف درسنا 

يعىن ن علم التصريف إمنا أاإلسم والفعل واحلرف، وجدير بالذكر هنا 
فأحباثه إمنا تدور حول الفعل، ولكن قد . ميهباألفعال دون غريه من قس

  .تعلقه به، كما سترى بعدتعاجل شيئا من األمساء، لشدة 
كرم وجلس وأكرم وجالس من األمثلة، جند : نتأمل الكلمات

وقد . ن كل واحد منها كلمة تدل على حصول عمل يف زمن خاصأ
فهذه الكلمات كلها . ’الفعل‘ن مثل هذه الكلمات يسمى أدرسنا 



 
 



والثاين ’ الفاء‘ن احلرف األول من الفعل يسمى أوينبغي أن يعلم . أفعال
  .’الالم‘والثالث ’ لعنيا‘

كرم وجلس، جند : ونعود إىل هذه الكلمات ونتأمل الكلمتني
وكل فعل من هذا القبيل . ان كل واحد منهما فيه ثالثة أحرف أصلية

  .’يالثالث‘يسمى 
أكرم وجالس يف املثالني الثالث والرابع : أما إذا تأملنا الفعلني

زة قبل الفاء، وكذلك من كرم مع زيادة مه –أكرم  –ن األول أنجد ف
  .مع زيادة ألف بعد الفاء’ جلس‘فإنه من ’ جالس‘

ن الثالثي قسمان، األول ما ليس فيه أفنستفيد من هذا البحث 
. ’الثالثي ارد‘وهذا القسم يسمى . حرف زائد على احلروف األصلية

وهذا . زائد على احلروف األصلية أكثرأو واحد والثاين ما فيه حرف 
  .’الثالثي املزيد فيه‘ القسم يسمى
ولكن فيه . يف املثال اخلامس فهو أيضا من األفعال’ زلزل‘أما 

مع زيادة التاء قبل ’ زلزل‘، فإنه من ’تزلزل‘أربعة أحرف أصلية، خبالف 
أما الفعل الذي فيه أربعة أحرف أصلية من غري زيادة فيسمى . الفاء

ع زيادة حرف أو والذي فيه أربعة أحرف أصلية م. ’الرباعي ارد‘
  .’الرباعي املزيد فيه‘حرفني فيسمى 

  :القاعدة
 الفعل من حيث عدد احلروف قسمان:  

هو الفعل الذي كان ماضيه على ثالثة : الثالثي )١
 .أحرف أصلية



 
 



هو الفعل الذي كان ماضيه على أربعة : الرباعي )٢
 .أحرف أصلية

 ومها نوعان:  
  .هو الفعل الذي ليس فيه حرف من الزوائد: ارد )١
هو الفعل الذي فيه حرف أو حروف : املزيد فيه )٢

 .من الزوائد
 فتحصل لنا أربعة أقسام للفعل، وهي:  

هو الفعل الذي كان ماضيه على : الثالثي ارد )١
  .ثالثة أحرف أصلية بال زيادة حرف أو حروف

هو الفعل الذي كان ماضيه : الثالثي املزيد فيه )٢
على ثالثة أحرف أصلية مع زيادة حرف أو 

 .وف على األصلحر
هو الفعل الذي كان ماضيه على : الرباعي ارد )٣

 .أربعة أحرف أصلية بال زيادة حرف أو حروف
هو الفعل الذي كان ماضيه : الرباعي املزيد فيه )٤

على أربعة أحرف أصلية مع زيادة حرف أو 
  حرفني

  التمرينات

  :عني الثالثي ارد يف األفعال اآلتية
  استخرج  )٣  لعب  )٢  سقط  )١
  زلزل  )٥  اجتمع  )٤



 
 



  :عني الثالثي املزيد فيه يف األفعال اآلتية
  شاهد  )٣  جتمع  )٢  بعثر  )١
  فتح  )٥  كتب  )٤

  :عني الرباعي ارد يف األفعال اآلتية
  أكرم  )٣  دحرج  )٢  مضمض  )١
  ضرب  )٥  جاهد  )٤

  :عني الرباعي املزيد فيه يف األفعال اآلتية
  تزلزل  )٣  اغتنم  )٢  استدرك  )١
  اقشعر  )٥  احرجنم  )٤

  :منها فعل اقرأ العبارات اآلتية مع تعيني نوع كل
  افترش الذئب شاة )١
 تسلّق الغلمان اجلبل )٢
 أكل العصفور الذرة )٣
 الولد بعثر األوراق )٤
  تزلزلت األرض )٥

  :هات جمردات األفعال اآلتية
  تقاتل  )٣  رتبعث  )٢  تستر)  ١
 أكرم  )٥  غرد  )٤

  :ميز احلروف الزائدة
  تركاش  )٣  سافر  )٢  جتنب  )١
  جتلبب  )٥  استعمل  )٤

 



 
 



  الدرس اخلامس

  الفعل املاضي
  األمثلة
١( سرالد دالخ بكَت 

  سرالد دالخ با كَتم 

٢( سرةُ الدمفَاط تبكَت 
  سرةُ الدمفَاط تا كتبم 

٣( سرالد تبكت تأَن ،دالا خي 
  سرالد تبا كتم تأَن ،دالا خي 

كتب، يف املثال األول من الطائفة األوىل، جند أا : اذا تأملنا كلمة
يف زمن خاص،  –وهو الكتابة  –فعل، ألا تدل على حصول عمل 

والفعل الذي يدل على حصول عمل يف الزمن . وهو الزمان املاضي
  .’الفعل املاضي‘املاضي يسمى 

  القاعدة
 ل عمل هو الفعل الذي يدل على حصو: الفعل املاضي

  يف الزمن املاضي



 
 



  الدرس السادس

 املعروف واهول من املاضي
  اإلثبات والنفيمع 

  :األمثلة
  )٢(  )١(  

 ضرِب الْقطُّ  )١  ضرب خالد الْقطَّ )١
  نصرت فَاطمةُ  )٢  نصر الْولَد فَاطمةَ )٢
٣( الَداَألو دونُ طَرنجوا  )٣  الْمطُرِد الَداألو  

  )٤(  )٣(  
  ما ضرِب الْقطُّ  )١  ما ضرب خالد الْقطَّ) ١
  ما نصرت فَاطمةُ  )٢  ما نصر الْولَد فَاطمةَ) ٢
٣ (الَداَألو دا طَرونُ منجوا  )٣  الْما طُرِدم الَداَألو  

  :البحث
 ضرب و نصر و طَرد يف الطائفة األوىل من األمثلة،: تأمل الكلمات

جتد ان كل واحد منها فعل ماض، ألنه يدل على وقوع الفعل يف الزمن 
ن الفاعل قد ذكر بعده، وهو خالد يف املثال األول، أاملاضي، وجتد أيضا 

ن الضرب قد وقع من أفمعىن األول . والولد يف الثاين، وانون يف الثالث



 
 



وكذلك  ن نصر فاطمة قد وقع من الولد،أومعىن الثاين . خالد على القط
املبىن ‘أو ’ املعروف‘وكل فعل قد ذكر الفاعل بعده يسمى . الثالث
  .’للفاعل

أما إذا نظرت إىل األفعال املاضية يف الطائفة الثانية من األمثلة، جتد 
ن كل واحد منها هو الفعل املاضي نفسه احملاذي له يف الطائفة األوىل أ

هناك قد صار ’ بضر‘فإن . من األمثلة، ولكن قد تغريت صورته هنا
‘رِبوكذلك . هنا’ ض‘رصن’ ارص ،‘رصطرد‘وهذه هو احلال يف . ’ن’ .

.  يتغريمل ن املعىنأن الفاعل مل يذكر بعد هذه األفعال هنا، وأوجتد أيضا 
. فإن القط هو املضروب يف املثال األول من الطائفة األوىل، وكذلك هنا

الضرب أو من الضارب؟ ولكن  ولكن مل يذكر ومل يبني ممن وقع هذا
وكذلك احلال يف املثالني . ترى املفعول به قد أقيم هنا مقامه مرفوعا

والفعل الذي مل يذكر ومل يبني الفاعل بعده بل أقيم . الثاين والثالث
  .’املبىن للمفعول‘أو ’ اهول‘املفعول به مقامه يسمى 

اؤه مع كسر عينه، فن كال من هذه األفعال اهولة قد ضم أوجتد 
فاؤه وإذا تتبعنا كل فعل من هذا النوع جنده مضموما . خبالف املعروف

مع فاؤه فنستفيد منه أنه جيب يف اهول ان يضم . ومكسورا عينه هكذا
  .كسر عينه

وإذا حبثنا كيفية تصريف األفعال املعروفة واهولة ال جند فرقا فيها 
  . األمثلةسوى حركىت الفاء والعني كما جتد يف

مث انظر الكلمات نفسها يف الطائفتني الثالثة والرابعة جتدها مسبوقة 
فيستفاد منه ان املثبت . للنفي، فصارت مجيع هذه األفعال منفية’ ما‘ب 

  .للنفي قبله’ ما‘من املاضي يصري منفيا بزيادة 



 
 



  :القاعدة
 هول: الفعل املاضي قسماناملعروف وا  

ذكر الفاعل بعده، هو الفعل الذي : املعروف )١
  .ويسمى أيضا املبىن للفاعل

هو الفعل الذي مل يذكر ومل يبني الفاعل : اهول )٢
بعده، ولكن أقيم املفعول به مقامه، ويسمى أيضا 

 .املبين للمفعول
 والفعل املعروف يصري جمهوال بضم فائه وكسر عينه.  
  وال فرق يف كيفية التصريف بني األفعال املعروفة

  .وى حركىت الفاء والعنيواهولة، س
  للنفي قبله’ ما‘واملثبت من املاضي يصري منفيا بزيادة. 

  التمرينات

  :عني األفعال املعروفة يف األفعال اآلتية

 جمع  )٣  علق  )٢  كرم  )١
٤(  ف٥  قُط(  تبن  

  :عني األفعال اهولة من األفعال اآلتية

١(  ع٢  قُط(  لَسقَطَف  )٣  ج 
  حفُت  )٥  ولد  )٤



 
 



  :ة من األفعال اآلتيةتعني األفعال املثب

 ما شرِب  )٣  غَسل  )٢  ما أكَل  )١
٤(  عم٥  س(  بما لَع  

  :عني األفعال املنفية يف األفعال اآلتية

 ما نضرتم  )٣  ما ضرِب  )٢  ذهب  )١
  جعلَ  )٥  ما كتبنا  )٤
  

  
  



 
 



  الدرس السابع

  الضمائرسناد املاضي إىل إ
  :األمثلة
١( لَدالْو ابتأَ الْكقَر  
٢( ابتئَا الْكقَر انلَدالْو 
٣(  الَدوااَألوؤقَر ابتالْك  

١( أَتقَر تالْبِن ابتالْك 
٢( ابتا الْكأَتقَر انتالْبِن 
٣( ابتأْنَ الْكقَر اتنالْب  

١( ابتالْك أْتقَر تد، أَنمحا مي 
 رأْمتُاَ الْكتابيا محمد و خالد، أَنتما قَ )٢
 .الْكتاب تمأَيها الْأَوالَد، أَنتم قَرأْ )٣

 فَاطمة، أَنت قَرأْت الْكتابيا  )١
٢( ابتا الْكمأْتا قَرمتة، أَنجيدخ ة وما فَاطي. 
٣(  نتات، أَننا الْبهتأَينأْتقَر ابتالْك 



 
 



١( ابتالْك أْتا قَرأَن 
٢( ابتا الْكأْنقَر نحن 

  :البحث
وإذا تأملنا األفعال يف األمثلة املذكورة مجيعها جند الفاعل فيها على 

’ قرأ‘: ثالث حاالت، ففي األمثلة الستة األوىل نتحدث عن الغائب فإن
. يف املثال األول تدل على حصول القرائة من الولد الذي هو غائب

ة من هذه الطائفة، وهذا القسم من األفعال وكذلك احلال يف األمثلة الباقي
  .ثالث منها للمذكر وثالث للمؤنث. ’الغائب‘يسمى 

يف ’ قَرأْت‘فإن . أما يف األمثلة الستة الثانية فنخاطب فيها الفاعل
املثال األول منها تدل على حصول القرائة من حممد الذي هو املخاطب، 

الطائفة، ويسمى هذا القسم من وكذلك احلال يف األمثلة الباقية من هذه 
  .ثالث للمذكر وثالث للمؤنث. ’املخاطب أو احلاضر‘األفعال 

يف ’ قَرأْت‘ويف املثالني األخريين جند الفاعل يتكلم عن نفسه فإنّ 
وكذلك احلال . املثال األول منهما يدلّ على حصول القرائة من املتكلم

  .’املتكلم‘من األفعال يف املثال الثاين منهما، ويسمى هذا القسم 
أن الفاعل يف كلّ منها اما أن جند ثانية إىل األمثلة مرة  ونرجع

فانه هو يف املثال األول من الطائفة األوىل والبنت . مذكرا أو مؤنثايكون 
وهكذا احلال يف الطائفتني الثالثة . يف املثال األول من الطائفة الثانية

 –هي عندما يكون الفاعل متكلّما و –أما الطائفة اخلامسة . والرابعة
وجند أن كل واحد من الغائب واملخاطب . يستوي فيها املذكر واملؤنثف

  .فاموع ست صيغ. فيه أيضا قسمان املذكر واملؤنث
ما أن إونرجع إىل األمثلة مرة ثالثة جند أن الفاعل يف كل منها 

ما ان يكون إكما يف املثال األول يف الطائفة األوىل، و ،يكون مفردا



 
 



ما أن يكون جمموعا، كما يف املثال إكما يف املثال الثاين منها، و. مثىن
فمجموع الصيغ فيها . وهكذا احلال يف الطائفة الثانية إىل الرابعة. الثالث

  .صيغة ١٤بلغ تاثنا عشر صيغة ونضيف ا الصيغتني للمتكلم ف
تصل ا شيئ، مث انظر أواخر األفعال يف هذه الصيغ، جتد بعضها مل ي

وبعضها قد اتصلت به ألف اثنني . كما يف املثال األول من الطائفة األوىل
وبعضها قد . قرئا= ا +فإن قرئا، أصله قرأ. كما يف املثال الثاين منها

. وهلم جرا) قرأو= و +قرأ(اتصلت ا واو اجلماعة كما يف املثال الثالث 
واذا تتبعنا األفعال . مائرسمى هذه األشياء اليت تتصل باألفعال الضتو

. تصل ا الضمائر أو مل تتصلتاملاضية جندها على حالتني إما أن 
تاء املتحركة ونون الألف اثنني و واو اجلماعة و: والضمائر املتصلة ا هي

تصل ا الف اإلثنني عند ما يكون تو. الدالة على الفاعل’ نا‘النسوة و
د ما يكون جمموعا والتاء املتحركة يف الفاعل فيه مثىن و واو اجلماعة عن

. املخاطب واملتكلم عند ما يكون مفردا ونون النسوة يف مجاعة النساء
  .الدالة على الفاعل يف املتكلم عند ما يكون مثىن أو جمموعا’ نا‘و

  :القاعدة
 الفعل املاضي على ثالثة أقسام  

هو الفعل الذي كان الفاعل فيه نتحدث : الغائب )١
 لم عنه وال خناطبهعنه وال يتك

هو الفعل الذي كان فاعله : املخاطب أو احلاضر )٢
 .خناطبه

هو الفعل الذي كان الفاعل فيه يتكلم : املتكلم )٣
 .عنه



 
 



  وكل واحد من هذه األقسام قد يكون الفاعل فيه
وقد يكون مؤنثا امذكر.  

 ما إاألقسام  ههذ من وكذلك يكون الفاعل يف كل
 .مفردا أو مثىن أو جمموعا

 ل بالفعل ضمائر خمتلفة باختالف فاعلهتصتو. 
 الضمائر املتصلة باملاضي هي: 

تاء املتحركة ونون النسوة الالف اثنني و واو اجلماعة و  
  .الدالة على الفاعل’ نا‘و

  التمرينات

  :أسند األفعال اآلتية إىل ألف اإلثنني
  ختم  )٤  ذبح  )٣  خدم  )٢  جعل  )١

  :أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
  ضحك  )٥  سقط  )٤ فتح  )٣  مدح  )٢  مجع  )١

  :أسند األفعال اآلتية إىل تاء التأنيث الساكنة
  وصل  )٥  نظر  )٤ نصر  )٣  كره  )٢  شرب  )١

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
 درس  )٣  كتب  )٢  قرأ  )١
  دخل  )٥  جلس  )٤



 
 



  :الدالة على الفاعل’ نا‘أسند األفعال اآلتية إىل 
 حفظ  )٣ علم  )٢  ذهب  )١
  شرب  )٥  جلس  )٤

  :تاء املتحركة للمذكرالأسند األفعال اآلتية إىل 
 سكن  )٣  مسع  )٢  قطع  )١
  كرم  )٥  عجز  )٤

  :أسند األفعال اآلتية إىل التاء املتحركة للمخاطبة
 نظر  )٣  مسع  )٢  مجع  )١
  مسح  )٥  سعد  )٤

  :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
  :منوذج

  اجلمع  املثىن  املفرد    

  فَعلُوا  فَعالَ  فَعلَ  املذكر  الغائب
  فَعلْن  فَعلَتا  فَعلَت  املؤنث

  فَعلْتم  فَعلْتما  فَعلْت  املذكر  املخاطب
  فَعلْتن  فَعلْتما  فَعلْت  املؤنث

  فَعلْنا  فَعلْت  املذكر واملؤنث  املتكلم
  
  



 
 



  اجلمع  املثىن  املفرد    

  افُعلُو  فُعالَ  فُعلَ  املذكر  الغائب
  فُعلْن  فُعلَتا  فُعلَت  املؤنث

  فُعلْتم  فُعلْتما  فُعلْت  املذكر  املخاطب
  فُعلْتن  فُعلْتما  فُعلْت  املؤنث

  فُعلْنا  فُعلْت  املذكر واملؤنث  املتكلم
  
 قرب  )٣  غفر  )٢  لعب  )١
  ما كَتب  )٦  قعد  )٥  نصر  )٤
٧(  حا فُت٨  م(  ا أَكَ  )٩  قُرِئلَم    

١٠( حما سم  
  أكتب الصيغة

صيغة مجع املذكر الغائب من الفعل املاضي : ضربوا  :منوذج
  .املعروف املثبت والضمري فيه هم

  قَرأْت  )٣  سمعت  )٢  كتب  )١
٤(  تبا  )٥  لَعنسرد  
  

  
 



 
 



  الدرس الثامن

  املضارعالفعل 
  :األمثلة
  الطالب يدرس درسه )١
 سهاالطالبة تدرس در )٢
 الطالبان يدرسان درسهما )٣
 الطالبتان تدرسان درسهما )٤
 الطالبون يدرسونَ درسهم )٥
 الطالبات يدرسن درسهن )٦
 يا حممد، أنت تدرس درسك )٧
 يا فاطمة، أنت تدرسني درسك )٨
 يا خالد و حممد، أنتما تدرسان درسكما )٩

 ة، أنتما تدرسان درسكمايا فاطمة و خدجي )١٠
 أيها الطالب، أنتم تدرسونَ درسكم )١١
١٢( درسكن نسردأيتها الطالبات، أننت ت 
 أنا أَدرس درسي )١٣
 حنن ندرس درسنا )١٤



 
 



  البحث
يدرس يف املثال األول جتد أنه يدل على وقوع الدراسة : تأمل الفعل

وقد عرفنا قبل أن الفعل الذي . ستقبل أو احلالاملمن الطالب يف الزمن 
. وع الفعل يف زمن اإلستقبال يسمى املستقبل أو املضارعيدل على وق

. وإذا تأملت كل فعل من مجيع هذه األمثلة جتد أنه من قبيل هذا النوع
  .وقد تغريت ضيغه بتغري الفواعل فيها

ولكن كيف نعرف الفعل املضارع ومنيزه من الفعل املاضي؟ وهل 
فإنا . نعم: جلوابتوجد عالمة لفظية تدل على ان الفعل هو املضارع؟ وا

. ’درس‘إذا تأملنا هذه األفعال يف األمثلة جند أن أصل كل واحد منها 
، )ا ت ي ن(وجند أيضا انه قد زيد يف هذه األفعال احدى الزوائد األربع 

وكذلك . على األصل’ ياء‘يف املثال األول قد زيد يف أوله ’ يدرس‘فإن 
يف ’ أدرس‘و . على األصل’ تاء‘يف املثال الثاين قد زيد يف أوله ’ تدرس‘

كما أن . على األصل’ مهزة‘املثال الثالث عشر قد زيدت يف أوله 
  .على األصل’ نون‘يف املثال الرابع عشر قد زيد يف أوله ’ ندرس‘

فإذا تتبعنا كل فعل من هذا النوع مل جنده خاليا من احدى الزوائد 
 املاضي انه تلحقهوقد درسنا يف الفعل ). ا ت ي ن(كورة ذاألربع امل

فإن . وهذا أيضا جار هنا. ضمائر الرفع املتصلة فتتغري صيغه بتغريها
يف املثالني الثالث والرابع، قد حلقهما ألف اإلثنني ’ تدرسان‘و’ يدرسان‘

يف املثالني اخلامس واحلادي عشر قد ’ تدرسون‘و’ يدرسون‘كما ان 
عشر قد  والثاينسادس وكذلك احلال يف املثالني ال. حلقهما واو اجلماعة

  .حلقهما نون النسوة، ويف املثال السابع قد حلقه ياء املخاطبة
وإذا تأملنا كل واحد من هذه األفعال جند بعضها متصال بالنون يف 

أما إذا تتبعنا كل فعل من هذه . آخره كما جند بعضا آخر بال نون
كما يف . األفعال الذي اتصل به الف اإلثنني جند آخره متصال بالنون



 
 



وكذلك احلال إذا اتصل به واو اجلماعة أو ياء . املثالني الثالث والرابع
أما نون النسوة . أما غريها من األفعال فال جنده متصال به. املخاطبة

فليس من قبيل هذه النونات، فإنه ضمري يف الفعل كألف اإلثنني وواو 
  .اجلماعة وياء املخاطبة

ع اذا اتصل به واو اجلماعة أو ن املضارأفنستفيد من هذا البحث 
  .ياء املخاطبة أو ألف اإلثنني يلحق النون بآخره

  عدةالقا
  الفعل املضارع أو املستقبل هو الفعل الذي يدل على

  .وقوع عمل يف زمن احلال أو اإلستقبال
  ا ت ي ن(وتزاد يف أول املضارع إحدى الزوائد األربع(  
 واو اجلماعة  فع املتصلة منوتتصل باملضارع ضمائر الر

  .لف اإلثنني ونون النسوةأو ياء املخاطبة و 
  ويلحق النون بآخره عند اتصاله بواو اجلماعة أو ياء

 .املخاطبة أو الف اإلثنني
 

  التمرينات
  :املاضي من األمثلة اآلتية إىل املضارعحول 
  قبل اهللا توبة آدم )١
  رزق اهللا آدم وحواء أوالدا كثريا )٢
  غسلت يدي قبل األكل )٣
  اء غسلن ثيانالنس )٤
  يا بنات، لعبنت يف امليدان )٥



 
 



  حنن حفظنا سورة من القرآن )٦
  خيهماأالولدان كتبا رسالة إىل  )٧
  الرجال ذهبوا إىل املسجد )٨
  يا أوالد هل قرأمت دروسكم؟ )٩

  يا مجيل ونبيل هل أكلتما التفاحة؟ )١٠

  :إىل املاضي اآلتيةل املضارع من األمثلة وح
  .أشكر من صنع يل الطعام )١
 الرحلةيفرح عامر ب )٢
 نطلب اليوم كتابا يف الصرف )٣
 .تبلغ السيارة كليكوت )٤
 يا حممد، هل تضرب القط؟ )٥
 أيها الطالبان، أنتما تشربان الشاي )٦
 أيها الرجال، هل تسمعون األذان؟ )٧
 يا نساء، أننت تلبسن لباس اإلسالم )٨
 الولدان يأكالن الربتقال )٩

 .املسلمون يسمحونَ مبا عندهم )١٠

  :تيةعني املضارع من األمثلة اآل
ن مملكتنا إ. فظ على أراضينا املزروعة، ونعمل على زياداحنن حن

تصلح . وفيها أراض كثرية ممهدة، تصلح لزراعة أنواع كثرية. واسعة
  الزراعة الشعري والقمح والنخيل والثمار كالعنب والتفاحة وغريمه

  :هايحول األفعال اآلتية إىل املثىن بنوع
  تقرأ  )٣  يلعب  )٢  يأكل  )١
  يضرب  )٥  فتحت  )٤



 
 



  :مفيدة مجل حول األفعال اآلتية إىل صيغ املخاطب، متّ استعملها يف
  يسمع  )٤  يكتنب  )٣  تغسلون  )٢  يذهبان  )١

  :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
  جنح  )٣  فرح  )٢  زرع  )١
  

  
 

  



 
 



  الدرس التاسع

 املعروف واهول من املضارع 
  مع اإلثبات والنفي

  مثلةاأل
  )٢(  )١(  

١(  الولد رصني ١  املسكني(  املسكني رصني  
٢(  أْكُلُ الولدكَلُ  )٢  الفاكهةَ يؤالفاكهة ت  
٣(  الناس هكْرون الكساىل  )٣  الكساىل يهكْري  

  )٤(  )٣(  
١(  الولد رصنال ي ١  املسكني(  املسكني رصنال ي  
٢(  أْكُلُ الولدكَلُال   )٢  الفاكهةَ ال يؤلفاكهةُا ت  
  ال يكْرهونَ الكساىل  )٣  ناس الكساىلال يكْره ال  )٣
  البحث

. ن املاضي قسمان، املعروف واهولأقد فهمنا من درس سابق 
. وكذلك احلال يف املضارع، فإن فيه أيضا قسمان، املعروف واهول

ن الفعل يصري معروفا اذا ذكر أوذلك . ونعيد هنا خالصة البحث هناك
  .فاعل، ويصري جمهوال اذا مل يذكر وأقيم املفعول به مقامهبعده ال



 
 



فنرجع ونتأمل األمثلة يف الطائفة األوىل جند ان كل واحد من 
 ينصر الولد: مثال. األفعال يف هذه الطائفة من األمثلة قد ذكر بعده فاعله

ستقبال على املسكني، نصر هنا سيقع من الولد يف زمن اال، فالاملسكني
يأكل الولد ‘وكذلك احلال يف . د هو الفاعل واملسكني مفعول بهفالول

فإن أكل الفاكهة سيقع من الولد، فالولد . ، يف املثال الثاين منها’الفاكهة
فتبني لنا أن هذه األفعال من الطائفة ... هلم جراو. هو الفاعل أيضا

  .األوىل أفعال معروفة ومبنية للفاعل
ذه األفعال من الطائفة الثانية من األمثلة، مث نتأمل األفعال احملاذية هل

ن كل واحد من األفعال يف هذه الطائفة من األمثلة مل يذكر بعده أجند 
ينصر : مثال. فاعله ومل يعلم، ولكن قد أقيم املفعول به مقامه مرفوعا

يف املثال األول منها، فإنه مل يذكر ومل يبني ممن يقع النصر على  املسكني
’ الفاكهة تؤكل‘: وكذلك احلال يف. لكن أقيم املسكني مقامهاملسكني و

يف املثال الثاين منها، فإنه مل يذكر ومل يعلم ممن يقع أكل الفاكهة، 
فتبني أن األفعال من الطائفة الثانية كلها أفعال . وأقيمت الفاكهة مقامه
  .جمهولة ومبنية للمفعول

ال املعروفة من ولكن هل جند عالمة متيز هذه األفعال من األفع
فإن كل واحد منها قد ضم ! نعم: الطائفة األوىل من األمثلة؟ واجلواب

يف الطائفة األوىل صار ’ رصني‘حرف املضارعة منه مع فتح عينه، فإن 
‘رصنيف الطائفة الثانية، وكذلك احلال يف املثالني الثاين والثالث’ ي.  

حرف املضارعة وفتح  املضارع املعروف يصري جمهوال بضمأن فتبني 
  .عينه

ة والرابعة جتدها مسبوقة لثمث انظر الكلمات نفسها يف الطائفة الثا
فيستفاد منه أن املثبت . فصارت مجيع هذه األفعال منفية. للنفي’ ال‘ب 

  .للنفي قبله’ ال‘من املضارع يصري منفيا بزيادة 



 
 



  ةالقاعد
  املضارع املعروف يصري جمهوال بضم حرف املضارعة

  .تح عينهوف
  للنفي قبله’ ال‘املضارع املثبت يصري منفيا بزيادة. 

  التمرينات

  املضارع املعروف املثبت من منوذج تصريف
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  يفْعلُونَ  يفْعالَن  يفْعلُ  املذكر  الغائب
  يفْعلْن  تفْعالَن  تفْعلُ  املؤنث

  فْعلُونَت  تفْعالَن  تفْعلُ  املذكر  املخاطب
  تفْعلْن  تفْعالَن  تفْعلني  املؤنث

  نفْعلُ  أفْعلُ  املذكر واملؤنث  املتكلم
  املنفي من املضارع املعروف

  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الَ يفْعلُونَ  الَ يفْعالَن  الَ يفْعلُ  املذكر  الغائب
  الَ يفْعلْن  الَ تفْعالَن  الَ تفْعلُ  املؤنث

  الَ تفْعلُونَ  الَ تفْعالَن  الَ تفْعلُ  املذكر  املخاطب
  الَ تفْعلْن  الَ تفْعالَن  الَ تفْعلني  املؤنث

  الَ نفْعلُ  الَ أَفْعلُ  املذكر واملؤنث  املتكلم



 
 



  املضارع اهولاملثبت من 
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  فْعلُونَي  يفْعالَن  يفْعلُ  املذكر
  يفْعلْن  تفْعالَن  تفْعلُ  املؤنث

  املخاطب
  تفْعلُونَ  تفْعالَن  تفْعلُ  املذكر
  تفْعلْن  تفْعالَن  تفْعلني  املؤنث

  نفْعلُ  أُفْعلُ  املذكر واملؤنث  املتكلم

  املنفي من املضارع اهول
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  الَ يفْعلُونَ  الَ يفْعالَن  فْعلُالَ ي  املذكر
  الَ يفْعلْن  الَ تفْعالَن  الَ تفْعلُ  املؤنث

  املخاطب
  الَ تفْعلُونَ  الَ تفْعالَن  الَ تفْعلُ  املذكر
  الَ تفْعلْن  الَ تفْعالَن  الَ تفْعلني  املؤنث

  لُالَ نفْع  الَ أُفْعلُ  املذكر واملؤنث  املتكلم
  

  : األفعال املعروفة واهولة يف العبارات اآلتيةنيع
  أحبث عن املراقب  )١
  يذهب حامد إىل فرنسا  )٢
  اللص حيبس إذا قُبِض عليه  )٣



 
 



  التفاحة تؤكل إذا نضجت  )٤
  الطالب يكرهون التكرار  )٥

  :اآلتية الكلماتحول األفعال املعروفة جمهولة يف 
١(  برش٢  ي(  رِينصن٣  ت(  دحيص  
  يرحم  )٦  عونيجم  )٥  يسئَالَن  )٤
٧(  رِبضطُ  )٨  الَ نب٩  أَر(  ذَانأْخت  

  تنظُرنَ )١٠
  :حول األفعال اهولة إىل املعروفة

 ينصرونَ  )٣  يضربان  )٢  الَ يؤكَلُ  )١
 الَ تربطَان  )٦  الَ يجمعن  )٥ نأْخذُ  )٤
٧(  حصكَ  )٨  أُنرت٩  ب(  نيمحرت 

١٠( نكَحنت  
  :أكتب الضمائر يف األفعال اآلتية

١(  أَلْنسونَ  )٢  يكَمح٣  ي(  بِنيذْهت   
٤(  يذَفَان٥  خ(  أْمونَت٦  ر(  رصأَن   
٧(  كُرش٨  ن(  دختن٩  م(  انمقْدت   

 تدخلُ )١٠
  ضمائردها إىل النسأحول األفعال اآلتية إىل اهولة مث 

١(  سلْب٢  ي(  قْطَع٣  ي(  عمجي  
  

  
  



 
 



  الدرس العاشر

  على املضارع’ لَم‘دخول 
  األمثلة
  علي لَم يكْتب درسه )١
 الولدان لَم يكْتبا درسهما )٢
 األوالد لَم يكْتبوا درسهم )٣
 البنات لَم يكْتبن درسهن )٤
 يا فاطمة، لَم تكْتبِي درسك )٥

  البحث
ن كال منها من متصرفات أعال يف هذه األمثلة جند اذا تأملنا األف

‘بكْتولكن دخلت عليه كلمة ’ ي‘فهل جتد من تغري يف صيغ . ’لَم
نه جند آخر الفعل أ: فاألول. جند فيها تغريات متعددة! األفعال منه؟ نعم

. ’لَم‘وكان مضموما قبل دخول . يف املثال األول’ لَم يكتب‘ساكنا يف 
كل فعل مضارع مل يكن يف آخره نون، جنده ساكنا بعد واذا تتبعنا 

= تكْتب + لَم ‘و . لَم نكْتب‘= نكْتب + لَم ‘: مثال. عليه’ لَم‘دخول 
 و لَم ،بكْتت لَم+  بأَكْت= بأَكْت ففهم ان املضارع حتذف حركة . لَم

  .ومل يكن يف آخره نون’ لَم‘آخره فتسكن اذا دخلت عليه 
لَم يكتبا، ولَم يكتبوا، ولَم تكتيب من األمثلة، : ذا تأملنا األفعالإما أ

’ لَم‘جند النون حمذوفة من آخر الفعل بعد دخوله، فإنه اذا حذفنا كلمة 



 
 



فنستفيد منه . و تكتبني. يكتبان، و يكتبون: من هذه األفعال جند هكذا
  .عليه’ لَم‘ل ن املضارع اذا كان يف آخره نون حيذف نونه بعد دخوأ

يف ’ يكتنب‘على الفعل يف ’ لَم‘عد دخول بولكن نرى النون ثابتا 
وذلك ان هذا النون ليس من قبيل النونات اليت بعد األفعال . املثال الرابع

، ألنه ضمري يف الفعل، كألف ’األفعال اخلمسة‘املتقدمة اليت تسمى 
  .لَم يكتنب: يقال بلاإلثنني و واو اجلماعة وياء املخاطبة، فال حيذف 

على ’ لَم‘ما ما بيناه هنا فهي التغريات اللفظية عند دخول أ
، ’علي يكتب درسه‘ن معىن أوهناك أيضا تغري معنوي، وهو . املضارع

. هو ان الكتابة ستحصل من علي يف زمن اإلستقبال أو حتصل اآلن
زمن هو ان الكتابة ما حصلت منه يف . علي لَم يكتب درسه: ومعىن

  .املاضي، فصار املعىن معىن املاضي املنفي

  القاعدة
  تدخل كلمة‘على املضارع فتقع عليه تغريات لفظية ’ لَم

  :أما التغريات اللفظية فهي. ومعنوية
ان تبدل الضمة يف آخر الفعل بالسكون اذا مل  )١

 .يكن يف آخره نون
 .وحيذف النون اذا كان يف آخره نون )٢
ضمري يف الفعل، وال حيذف نون النسوة ألنه  )٣

  .كألف اإلثنني وواو اجلماعة وياء املخاطبة
  والتغري املعنوي هو ان يبدل معىن املضارع مبعىن املاضي

  .املنفي



 
 



  التمرينات

  ’مل‘املضارع املعروف مع 
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  لَم يفْعلُوا  لَم يفْعالَ  لَم يفْعلْ  املذكر
  لَم يفْعلْن  لَم تفْعالَ  لَم تفْعلْ  املؤنث

  املخاطب
  لَم تفْعلُوا  لَم تفْعالَ  لَم تفْعلْ  املذكر
  لَم تفْعلْن  لَم تفْعالَ  لَم تفْعلي  املؤنث

  لَم نفْعلْ  لَم أَفْعلْ  املذكر واملؤنث  املتكلم
  ’مل‘مع  اهولاملضارع 
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  لَم يفْعلُوا  لَم يفْعالَ  لَم يفْعلْ  ملذكرا

  لَم يفْعلْن  لَم تفْعالَ  لَم تفْعلْ  املؤنث

  املخاطب
  لَم تفْعلُوا  لَم تفْعالَ  لَم تفْعلْ  املذكر
  لَم تفْعلْن  لَم تفْعالَ  لَم تفْعلي  املؤنث

  لَم نفْعلْ  لْلَم أُفْع  املذكر واملؤنث  املتكلم
على األفعال يف العبارات اآلتية مع مراعاة ما حيدث فيها ’ مل‘دخل أ

  :من التغريات
  حيضر املسافرون )١
  خالد و بكر يسافران إىل اخلليج )٢
  العمال جيتهدون )٣



 
 



  .يا حفصة، أنت تدخلني البيت )٤
  أسكن يف املدينة )٥

فيها مع مراعاة ما حيدث ’ لـم‘جرد األفعال يف العبارات اآلتية من 
  :من التغريات

  الذئب شاة مل يفترس )١
 التاجران مل يربحا يف التجارة )٢
 الرجال مل يذهبوا إىل امليدان )٣
 مل تقْطَف األزهار )٤
 يا هند لم لَم تقْرئي الكتاب )٥
 النساء مل جيلسن امام البيت )٦

  :سند األفعال اآلتية إىل الضمائرأ
١(  ٢  مل يذهب(  جمل خيْر  
٣(  رصن٤  مل ي(  سلمل جي  

أمام العبارة  )(مام العبارة الصحيحة وعالمة أ )(ضع عالمة 
  :اخلاطئة فيما يأيت

  الولدان مل جيلسا على الطريق )١
 النساء مل يسمعن الغناء )٢
 أنت مل تلبسن احلرير )٣
 أنتم مل تذهبون إىل الفوق )٤
 فاطمة مل تكتب درسها )٥

  :نيبني القوسمن أكمل اجلمل بوضع الكلمات املناسبة 
  )حيضر،  يحضر(  .حممد يف الصف......... مل  )١
  )تذهبني، تذهبِي(  إىل املدينة......... أَنت مل  )٢



 
 



  )يرضعن، يرضع، ترضع(  أوالدهن......... املعلمات مل  )٣
 يف الصف يوم اجلمعة........ األساتذة مل  )٤

  )احيضرون، يحضرو( 
  )أرجِع، أَرجِع(  إىل البيت إال ليال......... مل  )٥

حول األفعال يف العبارات اآلتية إىل صيغ املفرد، مع مراعاة ما حيدث 
  :من التغريات

  الرجال مل يلبسوا القميص )١
 فان مل ينـزال بيتناضيال )٢
 املدرسات مل يسمعن صوت اجلرس )٣
 أننت مل تأكُلْن الطعام )٤
 حنن مل حنضر احلفلة )٥

  :املعىنيتغري أعد كتابة العبارات اآلتية حبيث ال 
  ما رجع علّي إلى البیت –لم یرجع علّي إلى البیت   :منوذج

  ايتعبوالعمال مل  )١
 النساء مل يذهبن إىل احلفلة )٢
 أنت مل تطبخي الطعام )٣
 مل ينجح الولد يف اإلمتحان )٤
 الولدان مل يلعبا كرة القدم )٥
  

  
 



 
 



  الدرس احلادي عشر

  على املضارع’ لن‘دخول 
  األمثلة
١( املؤمن لَن ظْيلأحدا م  
٢( ي ظْاملؤمنان لَنلا أحدام 
٣( ي ظْاملؤمنون لَنلوا أحدام 
٤( ي ظْاملؤمنات لَنلمأحدا ن 
 اإلنسان لَن يظْلَم مبؤمن )٥

  البحث
’ ظََلَم‘تأمل األفعال يف األمثلة جتد أن كل واحد منها مضارع 

يف اللفظ  فهل جتد فيها من تغري. ’لَن‘ومتصرفاته وقد دخلت عليه كلمة 
فأوال جند آخر الفعل مفتوحا يف . جند فيها تغريات! أو يف املعىن؟ نعم

فإذا . ن كان مضموما قبل دخوله عليهأيف املثال األول، بعد ’ يظلم‘
تتبعنا كل فعل مل يكن يف آخره نون جند آخره مفتوحا اذا دخلت عليه 

لفتحة عند ن الضمة يف آخر الفعل تبدل باأفنستفيد منه . ’لَن‘كلمة 
  .عليه، اذا مل يكن يف آخره نون’ لَن‘دخول كلمة 

’ يظلمان‘يف املثال الثاين فنجد أصله ’ لَن يظلما‘أما اذا تأملنا الفعل 
عليه، فحذف منه النون، وال جند ’ لَن‘بالنون يف آخره قبل دخول كلمة 

، فإن ’لَن يظلموا‘وكذلك احلال يف . ااحلذف سوى دخوهل سببا هلذا



 
 



فعلم ان النون يف . فحذف النون منه أيضا هلذا السبب’ يظلمون‘صله أ
  .عليه’ لَن‘آخر الفعل حيذف عند دخول كلمة 

عليه ’ لَن‘نراه ثابتا بعد دخول كلمة ’ لَن يظلمن‘ولكن النون يف 
ن هذا النون ليس من أوالسبب يف ذلك ما بيناه يف درس سابق من . أيضا

ألنه ’ األفعال اخلمسة‘ألفعال املتقدمة اليت تسمى قبيل النونات اليت بعد ا
ضمري يف الفعل، كألف اإلثنني و واو اجلماعة وياء املخاطبة، فال حيذف 

  .’لَن يظلمن‘: يقالبل 
. عليه’ لَن‘وهذه هي التغريات اللفظية يف الفعل عند دخول كلمة 

املؤمن : قلناوذلك انه اذا . أما التغري املعنوي فهو التغري يف معىن الفعل
املؤمن لَن : ان الظلم سيقع من املؤمن، أما اذا قلنا: يظلم يكون معناه

فصار املعىن . يظلم، فمعناه ان الظلم ال يقع من املؤمن على أحد البتة
  .معىن املضارع املنفي املؤكد

  لقاعدةا
  تدخل كلمة‘على املضارع فتقع عليه تغريات ’ لَن

  :ت اللفظية فهيأما التغريا. لفظية ومعنوية
 ذا مل يكن يف إن تبدل الضمة يف آخر الفعل بالفتحة أ

  .آخره نون
  ذا كان يف آخره نونإوحيذف النون  
  وال حيذف نون النسوة ألنه ضمري يف الفعل، كألف

  .اإلثنني و واو اجلماعة وياء املخاطبة
  وأما التغري املعنوي فهو التغري الذي يقع يف املعىن وهو أن

  .ملضارع املثبت مبعىن املضارع املنفي مع التأكيديبدل معىن ا



 
 



  التمرينات
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  لَن يفْعلُوا  لَن يفْعالَ  لَن يفْعلَ  املذكر  الغائب
  لَن يفْعلْن  لَن تفْعالَ  لَن تفْعلَ  املؤنث

  لَن تفْعلُوا  لَن تفْعالَ  لَن تفْعلَ  املذكر  املخاطب
  لَن تفْعلْن  لَن تفْعالَ  لَن تفْعلي  املؤنث

  لَن نفْعلَ  لَن أَفْعلَ  املذكر واملؤنث  املتكلم
  

  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  لَن يفْعلُوا  لَن يفْعالَ  لَن يفْعلَ  املذكر
  لَن يفْعلْن  لَن تفْعالَ  لَن تفْعلَ  املؤنث

  املخاطب
  لَن تفْعلُوا  لَن تفْعالَ  لَن تفْعلَ  كراملذ

  لَن تفْعلْن  لَن تفْعالَ  لَن تفْعلي  املؤنث
  لَن نفْعلَ  لَن أُفْعلَ  املذكر واملؤنث  املتكلم

على األفعال يف العبارات اآلتية مع مراعاة ما حيدث فيها ’ لن‘دخل أ
  :من التغريات

  يلعب الغلمان )١
  ل يرجعان من السوقنبيل و مجي )٢
  األوالد حيفظون الدرس )٣
  يا سهلة، أنت تطبخني الطعام )٤
  أقطف الوردة )٥



 
 



مع مراعاة ما حيدث فيها من ’ لن‘د األفعال يف العبارات اآلتية من جر
  :التغريات

  النجار طاولةيصنع لن  )١
 ا يف احلقلثلن حيراملزارعان  )٢
 لوا إىل أمريكاحالطالب لن ير )٣
٤( كْسالكوب رلن ت 
 لم لن تكتبِي درسك؟! ةيا سعيد )٥
٦( بأجورهن نحفْرالعامالت لن ي 

  :سند األفعال اآلتية إىل الضمائرأ
١(  لَ  )٢  لن يشربلن يدخ  
٣(  برض٤  لن ي(  لن يكِسب  

أمام العبارة اخلاطئة  )(ارة الصحيحة وعالمة بأمام الع )(ضع عالمة 
  :فيما يأيت

    الطالبان لن ينجحي يف اإلمتحان )١
  طالبات لن يدخلن السوقال )٢
  أنت لن تغسلني الثياب )٣
  أنتم لن تضربون القط )٤
٥( الشاي برشسارة لن ت  

  :بني القوسنيمن أكمل الفراغ بوضع الكلمات املناسبة 
  )يدرس،  يدرس،  يدرس(  حممد درسه............ لن  )١
  )يتلْعبني،  تلْعبن،  تلْعبِ(  الكرمياتمع  ...........أنت لن  )٢
  )يغِسلْن،  تغِسلْن،  تغِسلُ(  أطفاهلن............ األمهات لن  )٣



 
 



حول األفعال يف العبارات اآلتية إىل صيغ املثىن مرة، وإىل اجلمع مرة 
  :أخرى، مع مراعاة ما حيدث فيها من التغريات

  الرجل لن يلبس القميص )٤
 الضيف لن ينـزلَ البيت )٥
 رسمل تسمع صوت اجل املُدرسةُ )٦
 أنت لن تأكل الطعام )٧
 احلفلةأنا أحضر  )٨
  

  
 



 
 



  الدرس الثاين عشر

  هئاألمر وكيفية بنا
  األمثلة
  أُكْتب رسالة إىل صديقك )١
 كتيا فاطمة، أُكْتبِي رسالة إىل صديق )٢
 أيها الولدان، أُكْتبا رسالة إىل صديقكما )٣
 أيها األوالد، أُكْتبوا رسالة إىل صديقكم )٤
٥( رسالة إىل صديقأيها الطالبات، أُكْت نتبكن 
 إِفْتحِ الباب )٦
٧( سلعلى املقعد إِج 
 صلْ أخاك إذا نأى )٨
 زِنْ بالقسطاس املستقيم )٩

  البحث
قد درسنا من األفعال ما يدل على وقوع الفعل يف الزمن املاضي، 

وحنن اآلن نلفت . وما يدل على وقوعه يف زمن اإلستقبال أو احلال
  هو األمرنظارنا إىل قسم آخر من الفعل، وأ



 
 



يف املثال األول، جتد أنه ال يدل على وقوع ’ أُكْتب‘تأمل الفعل 
يدل إنه فعالم يدل؟ . الفعل من الفاعل يف الزمن املاضي أو يف اإلستقبال

فمعىن هذه . على طلب ايقاع الفعل من الفاعل يف زمن اإلستقبال
وكذلك احلال يف مجيع . مرك أن تكتب رسالة إىل صديقكآ: اجلملة

يقاع الفعل من الفاعل إوكل فعل يدل على طلب . األمثلة يف هذا الدرس
  .’األمر‘يسمى  ،يف زمن اإلستقبال

يف املثال األول ب ’ بأُكْت‘؟ وذلك إنا إذا قارنا كيف يبىنولكن 
‘بكْتجند فرقا يسريا فقط، وهو األلف  ،الذي هو املضارع هلذا الفعل’ ت

تكْتب (عن الضمة  وسكون اآلخر بدالقبل الفاء مقام حرف املضارعة 
– ببِي‘وكذلك احلال يف ). أُكْتفأن مضارعه . يف املثال الثاين’ أُكْت
‘بِنيكْتفأقيم األلف مقام حرف املضارعة وحذف النون من آخره . ’ت
) بِنيكْتبِي –توهو سكون . ولكن نرى فرقا بني هذين الفعلني). أُكْت

وذلك . ’أُكْتبِي‘وحذف النون يف ’ أُكْتب‘يف  –نا وهو الباء ه –الالم 
فإن كان يف آخره . أن األمر يكون آخره ساكنا إذا مل يكن يف آخره نون

  .نون فيحذف منه النون
. يف املثال السادس’ إِفْتح‘ومتصرفاته وبني ’ أُكْتب‘أما إذا قارنا بني 

وهو يف حركة اهلمزة اليت . فنرى فرقا آخر. يف املثال السابع’ إِجلس‘و 
ومتصرفاته، ’ أُكْتب‘فإا مضمومة يف . قد أقيمت مقام حرف املضارعة

وإذا تتبعنا كل فعل مضموم العني يف . ’إِجلس‘و ’ إِفْتح‘ومكسورة يف 
أما . ’أُكْتب –تكْتب ‘كما يف . املضارع نرى مهزته مضمومة يف األمر

. ’إِفْتح –تفْتح ‘كسورة، كما يف إذا كان مفتوحه كانت مهزته م
 –تجلس ‘وكذلك احلال إذا كان مكسور العني يف املضارع، كما يف 

سلإِج’.  
يف املثالني الثامن والتاسع مل نر ’ زِنْ‘و ’ صلْ‘: أما إذا تأملنا الفعلني

فأي فرق بني هذين وبني هؤالء؟ . فيهما مهزة قط مقام حرف املضارعة



 
 



فال حاجة إىل إتيان . ’تصلُ و تزِنُ‘مضارعهما ’ زِنْ‘و ’ لْص‘وذلك ان 
. فإن ما بعد حرف املضارعة متحرك فيهما. اهلمزة مقام حرف املضارعة

املضارعة ساكنا، كما يف وإمنا يؤيت باهلمزة إذا كان ما بعد حرف 
‘بكْتو ’ ت‘فْتتو ’ ح‘سلجفإذا حذف حرف املضارعة منه كان ما . ’ت
يان اهلمزة خبالف تفاحتيج إىل ا. واإلبتداء بالساكن عسر. اده ساكنبع
  .’تصلُ و تزن‘

ن األمر يبين من مضارعه حبذف حرف أ. فنستفيد من هذا
. املضارعة وإقامة اهلمزة مقامه إذا كان ما بعد حرف املضارعة ساكنا

وتضم اهلمزة إذا كان الفعل مضموم العني يف املضارع وتكسر إذا كان 
أما إذا كان ما بعد حذف حرف املضارعة . وحه أو مكسورهمفت

لإلستغناء عنها، . وال يؤيت مزة الوصل همتحركا فيبقي الفعل على حال
  .’زِنْ‘و ’ صلْ‘: ، فاألمر منهما’زِنُتصلُ و ت‘كما جند يف 

  القاعدة
  يقاع الفعل من إاألمر هو الفعل الذي يدل على طلب

  من اإلستقبالزالفاعل يف 
  ويبىن من املضارع بأن حيذف حرف املضارعة واقامة

ذا كان ما بعده ساكنا، وتضم هذه إمهزة الوصل مقامه 
وتكسر . اهلمزة ان كان الفعل مضموم العني يف املضارع

 .ان كان مفتوحا أو مكسورا
  أما اذا كان ما بعد حذف حرف املضارعة متحركا فيبقى

  .إلستغناء عنهاالفعل على حاله وال يؤتى مزة الوصل ل
  ذا كان يف إويسكن الالم اذا مل يكن يف آخره نون، أما

  .آخره نون فيحذف



 
 



  التمرينات

  اجلمع  املثىن  املفرد  
  افْعلُوا  افْعلَا  افْعلْ  املذكر
  افْعلْن  افْعالَ  افْعلي  املؤنث

  :عني أفعال األمر يف اجلمل اآلتية
  اعمل الواجب رغبة ال خمافة )١
  املهندسونحضر  )٢
  تنظر إىل الالعبني )٣
  أتركُوا قُرناَء السوء )٤
  يا فاطمة، أُكْتبِي درسك )٥
  لماذا ال تأكل يا أمحد )٦
  ضعي الكتاب مكانه )٧
  التلميذ يضع كتابه مكانه )٨
  الطالبات مل حيضرن يف الصف أول الوقت )٩

  يا بنات، احضرن يف الصف أول الوقت )١٠

  حول األفعال اآلتية إىل األمر
 تقْرءان  )٣  تأْمرون  )٢  تكتبِني  )١
 تعظْن  )٦  تصبِرنَ  )٥ تذهب  )٤  
  تعدون  )٨  تزِن  )٧  



 
 



  :حول أفعال األمر إىل أفعال املضارعة
١(  برشزِال  )٢  انوا  )٣  اجرأُخ 
 قفْن  )٦  اقْطَعن  )٥ الْبِسي  )٤  
  زِنوا  )٨  صلي  )٧  

  :أكتب الضمائر يف األفعال اآلتية
  أُطْلُبوا  )٣  أُخرجِي  )٢  حنإِجنَ  )١
  ثق  )٦  قفَا  )٥  انِسجا  )٤

  :إىل الضمائرأسندها حول األفعال اآلتية إىل األمر مث 
 جلس  )٢  فتح  )١
  وعظ  )٤  خرج  )٣  

  
  

  
  



 
 



  الدرس الثاين عشر

  هئأمر الغائب وكيفية بنا
  األمثلة
١(  علي بكْتيرسهدل  
 لتكْتب فاطمة درسها )٢
 يكْتبا درسهماخوان لألا )٣
 املؤمنون ليخدموا الوطن )٤
 البنات ليكْتبن درسهن )٥
 فَلْيقُلْ خريا )٦
 مثّ لْيقْضوا تفثهم )٧
 ولْيوفُوا نذُورهم )٨

  البحث
يف املثال األول جند انه فعل مضارع ’ ليكْتب‘اذا تأملنا كلمة 

ولكن يدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل يف زمن ’ كتب‘ل
وقد درسنا قبل ان الفعل الذي يدل على طلب وقوع الفعل . قبالاإلست

ولكنا . ودرسنا كيفية بنائه. من الفاعل يف زمن اإلستقبال يسمى األمر
جنده هنا خمالفا يف كيفية بنائه فنراه هنا فعال مضارعا وقد سبقه الم 

 وكذلك احلال يف مجيع األفعال يف األمثلة سوى يف األمثلة الثالثة. مكسور



 
 



كما ترىومسبوقا بالفاء ومث والوا ااألخرية، فهو ساكن فيها لكو ، .
والفرق بني األمر هنا واألمر هناك هو ان طلب وقوع الفعل هنا من فاعل 

 –فهذا األمر . غائب، خبالف األمر هناك، فإنه من املخاطب، كما علمت
  .يسمى أمر الغائب –الذي يدل على طلب وقوع الفعل من الغائب 

ما ساكنة أو حمذوفة إنجدها فا اذا تأملنا أواخر هذه األفعال أم
فإذا تتبعنا كل فعل من هذا النوع جنده . يف أمر احلاضربينا ما كالنون، 

أو  مثعلى صورة املضارع مسبوقا بالم مكسور أو ساكن إذا سبقه فآء أو 
  .واو

  :ةالقاعد
  الفعل الذي يدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل

  .يسمى أمر الغائبالغائب 
 دال احلركة بالسكون بيبين صيغ الغائبة من املضارع بإ

ن كان يف إذا مل يكن يف آخره نون، وحبذف النون إ
  آخره

 وهذا الالم يكون ساكنا إذا  ويزاد يف أوله الم مكسور
  .سبقه فآء أو مث أو واو

  منوذج تصريف أمر الغائب
  اجلمع  املثىن  املفرد  
  ليفْعلُوا  يفْعالَل  ليفْعلْ  املذكر
  ليفْعلْن  لتفْعالَ  لتفْعلْ  املؤنث

  



 
 



  التمرينات

  :العبارات اآلتيةيف ائب غعني أفعال أمر ال
  لتأْكُلْ عائشة طعامها بعد الظهر )١
  يا جارية، اغِْسلي الثوب )٢
  النساء مل خيرجن إىل السوق )٣
  العمال يفرحون بأجورهم )٤
  مهاإلنسان إىل طعا فَلْينظُر )٥
  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت )٦
  يسترن رؤوسهنولْ )٧
  يقف الرجال أمام البيتولْ )٨
  يشهد عذاما طائفةولْ )٩

  يحكُم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللاولْ )١٠
  :ائبغاجعل األفعال اآلتية أمر ال

  يأخذون  )٣  جيمعان  )٢  يشهد  )١
  تستر  )٥  حيفظن  )٤
  :ائب مضارعا يف الكلمات اآلتيةغالأمر اجعل 
١(  رِفصييبلغا  )٢  لوا  )٣  لكنسيل  
٤(  كُتست٥  ل(  نخرصيل  

  :ا بني القوسني يف كل مكان خال مما يأيتضع كلمة مناسبة مم
  )ليقفوا،  ليقف(  الرجال خلف اإلمام........... و )١



 
 



  )ليضربن،  لتشرب(  فاطمة ماء كثريا أيام الصيف...........  )٢
  )ليضربن،  لتضرِبن(  جيون خبمرهن على........... و )٣
  )ليأكُلْ،  ليأكلوا(  طعامهم قبل العشاء........... و  )٤
  )لتلعب،  ليلعب(  الطالب مساء...........  )٥

  :سندها إىل الضمائرأاجعل األفعال اآلتية أمر الغائب مث 
  حفظ  )٣  رسم  )٢  قطع  )١
  

  
  



 
 



  الدرس الرابع عشر

  هئالنهي وكيفية بنا
  األمثلة
  وأنت قائم لْكُأْت د، الَيا حمم )١
 ي وأنت قائمةلكُأْت يا فاطمة، الَ )٢
 وأنتما قائمان الَكُأْت يا حممد وخالد، الَ )٣
 وا وأنتم قائمونلُكُأْت أيها الرجال، الَ )٤
 وأننت قائمات نلْكُأْت يا نساء، الَ )٥
 
 حممد على الكرسي يجلس الَ )٦
 فاطمة على املقعد تجلس الَ )٧

  البحث
يف املثال األول من الطائفة األوىل جند ’ ال تأكل‘: لنا الفعلاذا تأم

اا تدل على طلب ترك الفعل من املخاطب، وهذا هو احلال يف مجيع 
متصرفاته يف األمثلة التالية، وكل فعل يدل على طلب ترك الفعل من 

  .املخاطب يسمى النهى احلاضر
ثالني السادس يف امل’ وال جتلس‘’ ال جيلس‘: اما اذا نظرنا الفعل

. والسابع جند اما يدالن على ترك الفعل من الغائب، ال من احلاضر
  .وكل فعل من هذا النوع يسمى النهي الغائب



 
 



واذا تتبعنا كل فعل من النهي احلاضر والنهي الغائب جند اما بنيا 
درسنا يف كما للنهي، فصارا جمزومني، ’ ال‘من الفعل املضارع بزيادة 

ذا مل يكن إفيسكن آخر الفعل . للنهي جيزم الفعل املضارع’ ال‘ن أ النحو
ما اذا كان يف آخره نون فيحذف، سوى نون النسوة، أيف آخره نون، 

  .فال حيذف على أي حال

  :القاعدة
 وهو . النهي هو الفعل الذي يدل على طلب ترك الفعل

  :نوعان
  النهي احلاضر هو الفعل الذي يدل على طلب ترك

  اطبالفعل من املخ
  النهي الغائب هو الفعل الذي يدل على طلب ترك

  الفعل من الغائب
  للنهي على املضارع، فيجزم الفعل’ ال‘ويبنيان بزيادة 
  

  التمرينات

  النهي الغائب
  اجلمع  املثىن  املفرد  
  الَ يفْعلُوا  الَ يفْعالَ  ال يفْعلْ  املذكر
  الَ يفْعلْن  الَ تفْعالَ  الَ تفْعلْ  املؤنث



 
 



  النهي احلاضر
  اجلمع  املثىن  املفرد  
  الَ تفْعلُوا  الَ تفْعالَ  ال تفْعلْ  املذكر
  الَ تفْعلْن  الَ تفْعالَ  الَ تفْعلي  املؤنث

  :عني أفعال النهي يف العبارات اآلتية
  وال تقتلوا أَوالَدكُم خشية إمالق )١
  ال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك )٢
  تفعلواوإن مل تفعلوا ولن  )٣
٤( وال يضربن بأرجلهن  
  وال خيضعن بالقول )٥
  وزنوا بالقسطاس املستقيم )٦
  وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني )٧
  ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكراهللا )٨
  ال يلعن بعضكم بعضا )٩

  .ال يسخر قوم من قوم )١٠
  :حول أفعال النهي أفعاال مضارعة

 اونطال تق  )٣ ال تذهبا  )٢  ال تأْخذْ  )١
  ال يسمعن  )٤ ال تغضبِي  )٤

  :اجعل األفعال املضارعة أفعال النهي
 تقطفان  )٣ حتسرن  )٢  تعبدون  )١
  تجهلني  )٥ حيذف  )٤



 
 



  :ضع كلمة مناسبة مما بني القوسني يف كل مكان خال مما يأيت
  )ال تقْرأْ،  ال يقْرأْ(   يف الضوء الضعيف.......... يا ولد،   )١
  )اال تنظُر،  ال تنظُرو(  إىل من فوقكم... .......  )٢
  )الَ تأْكُلي’  ال تأْكُلْ( كثريا.......... يا حفْصة،   )٣
  )ال خترجا،  ال خترج( .من املسكن بغري اإلذن.... يا صديقان   )٤
ال تقْرأْ،  الَ تقْرأين، (ماال فائدة فيه .......... أيها الطالبات،   )٥

ئْنقْرالَ ت(  
  :اجعل كل فعل من األفعال اآلتية يا مث اسنده إىل الضمائر

  يقصد  ٣  يقرأ  )٢  ميسح  )١
  

  
  



 
 



  الدرس اخلامس عشر

  دخول النون الثقيلة على الفعل
  األمثلة
  لَيذْهبن الطالب إىل املدرسة )١
٢(  نكَبرطبقا عن طبقلَت 
 نَّ املسكنييا فاطمة، لَتنصرِ )٣
٤( ذْهيا نساء، واهللا لَتانِّ إىل بيوتكننب 
 حممد وخالد لَيأْكُالَنِّ الطعام قبل النوم )٥
 عن الغيبةمسي املسلمون الَ )٦
 يا فاطمة، اُكْتبِن الدرس )٧

  :البحث
’ يذهب‘من املثال األول جند أنه من ’ لَيذْهبن‘اذا تأملنا كلمة 

ال يف وكذلك احل. بزيادة نون مشددة يف آخره والم مفتوحة قبل الفاء
النون الثقيلة ‘وهذا النون يسمى . ىل اخلامسإمجيع األمثلة من الثاين 

يذهب الطالب : نه اذا قلناأوذلك . به لتوكيد الفعل ، ألنه يؤتى’للتوكيد
ن ذهاب الطالب إىل املدرسة سيقع، ولكن اذا أإىل املدرسة، نفهم منه 

. ذهابه سيقع ال حمالةلَيذْهبن الطالب إىل املدرسة، نفهم منه ان : قلنا
أما . فهذا النون يؤكد وقوع الفعل، وهلذا مسي هذا النون نون التوكيد

  .تسميته بالثقيلة فلثقله بالتشديد، ألنه نونان يف األصل



 
 



نون الونرجع إىل هذه األمثلة ونتأمل األفعال اليت دخلت عليها 
ف الثقيلة، جند أا امنا دخلت على الفعل مع الم مفتوح قبل حر

ن هذه اجلمل اخلمسة كلها مثبتة تدل على وقوع أاملضارعة، وجند أيضا 
ن هذا أفإذا تتبعنا كل فعل مثبت دخل عليه نون التوكيد جند . الفعل
  .منا يدخل عليه مع الم مفتوح قبل حرف املضارعةإالنون 

يف املثال السادس، جند الفعل قد دخل ’ ال يسمعن‘أما اذا نظرنا إىل 
التوكيد، ومع ذلك جنده غري مسبوق بالالم املفتوح، خالف ما  عليه نون

فما هو السبب؟ فإذا قارناه بتلك األفعال . رأينا يف األمثلة السابقة
ن الالم أفنستفيد منه . للنفي هنا’ ال‘السابقة مل جند فرقا سوى وجود 

املفتوح إمنا يقترن الفعل مع النون إذا كان الفعل غري منفي، فال يدخل 
  .لى املنفيع

يف املثال السابع، فإنه فعل أمر من ’ أُكْتبِن‘وكذلك احلال يف 
‘بوإذا تتبعنا كل فعل أمر دخل عليه نون . ومل يدخل عليه الالم. ’كَت

  .التوكيد جنده غري مسبوق بالالم
فتبني من ذلك ان الالم املفتوح إمنا يدخل على الفعل مع النون إذا 

  .اكان الفعل مضارعا مثبت
ونرجع إىل هذه األمثلة ونتأمل أواخر كل فعل قد دخل عليه نون 

’ لَيذْهبن‘فنأخذ . خوهلادالتوكيد، جند أواخرها متغريا عما كانت قبل 
قبل دخول النون، وجند ضمة الالم ’ يذْهب‘من املثال األول، فإن أصله 

من مل يتصل به شيئ ’ يذهب‘أن وأنت ترى . ت بالفتحة هنالبدأقد 
الرفع البارزة، مثل واو اجلماعة وياء املخاطبة ونون النسوة والف ضمائر 
وهكذا جند كل فعل مل يكن يف آخره شيئ من ضمائر الرفع . اإلثنني

  .البارزة، قد ابدلت ضمة الالم بالفتحة



 
 



، قبل دخول ’تركبون‘يف املثال الثاين، فإن أصله ’ لَتركَبن‘أما 
وذلك ان . نون من آخره مع واو اجلماعةوجنده قد حذف ال. النون

. النونات من األفعال اخلمسة حتذف عند دخول نون التوكيد على الفعل
فحذف النون من . ’لَتركَبونن‘اذا دخل عليه النون يصري ’ تركبون‘فإن 

فاجتمعت ساكنان . ’لَتركَبونَّ‘آخره لكراهة اجتماع النونات، فصار 
دغم وهو مما ال جيوز، فحذف الساكن األول وهو ومها الواو والنون امل

  .’لَتركَبن‘الواو، فصار 
  لَتركَبن ←لَتركَبونَّ  ←لَتركَبونن  ←تركبون : ركب 

’ تنصرِين‘يف املثال الثالث، فإن أصله ’ لَتنصرِنَّ‘وكذلك احلال يف 
، فحذف النون من آخره ’لَتنصرِينن‘قبل دخول النون، فلما دخلت صار 

نون ال، فاجتمعت ساكنان ومها ياء املخاطبة و’لَتنصرِين‘ملا سبق، فصار 
املدغم وهو مما ال جيوز، فحذف الساكن األول وهو الياء، فصار 

  .’لَتنصرِنَّ‘
  لَتنصرِنَّ ←لَتنصرِين  ←لَتنصرِينن  ←تنصرِين : نصر 
قبل دخول النون، فلما دخلت ’ تذْهبن‘فإن أصله ’ انِّلَتذْهبن‘أما 

فاجتمعت النونات يف كلمة واحدة، ولكن ال ميكن ’ لَتذْهبنن‘صار 
حذف واحد منها، ألنّ نون النسوة وهو النون األول ضمري ال حيذف 

بالف  جتماع النونات، فاضطر إىل أن يؤتىومع ذلك، ال جيوز ا. أبدا
  .’لَتذْهبنانِّ‘نات مع كسر نون التوكيد، فصار يفصل بني النو

حركات هذا النون،  ناتأملجعنا إىل هذه األفعال مرة أخرى ووإذا ر
وجنده مكسورا عند وقوعه بعد األلف . جنده مرة مفتوحا ومرة مكسورا

  .ومفتوحا فيما عدا ذلك. لَيأْكُالَنِّ‘و ’ لَتذْهبنانِّ‘كما يف 



 
 



  :ةالقاعد
 نون العلى األفعال، سوى األفعال املاضية،  مما يدخل

  .وهو نون مشدد. الثقيلة للتوكيد
  دخل على الفعل مع الم مفتوح تونون الثقيلة للتوكيد

أما إذا كان الفعل منفيا أو . إذا كان الفعل مضارعا مثبتا
  .كان أمرا أو يا فال يدخل الالم معه

 ون نال لوجيري على الفعل األحكام اآلتية عند دخو
  :الثقيلة

  تبدل ضمة الالم بالفتحة، إذا مل يتصل به شيئ من
الرفع البارزة، مثل واو اجلماعة وياء املخاطبة ضمائر 

  .ونون النسوة وألف اإلثنني
 وحيذف النون من األفعال اخلمسة 
 وحيذف معه واو اجلماعة وياء املخاطبة. 
  ،فصل بالف بني النوناتبل يوال حيذف نون النسوة 
  ف، ويفتح فيما لنون الثقيلة إذا وقع بعد األالويكسر

 .عدا ذلك
  



 
 



  التمرينات

  نون الثقيلةالمنوذج تصريف األفعال بعد دخول 
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  لَيفْعلُن  لَيفْعالَنِّ  لَيفْعلَن  املذكر
  لَيفْعلْنانِّ  لَتفْعالَنِّ  لَتفْعلَن  املؤنث

  املخاطب
  لَتفْعلُن  لَتفْعالَنِّ  لَتفْعلَن  املذكر
  لَتفْعلْنانِّ  لَتفْعالَنِّ  لَتفْعلن  املؤنث

  لَنفْعلَن  لَأَفْعلَن  املذكر واملؤنث  املتكلم
  
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  لَيفْعلُن  لَيفْعالَنِّ  لَيفْعلَن  املذكر
  لَيفْعلْنانِّ  لَتفْعالَنِّ  لَتفْعلَن  املؤنث

  املخاطب
  لَتفْعلُن  لَتفْعالَنِّ  لَتفْعلَن  املذكر
  لَتفْعلْنانِّ  لَتفْعالَنِّ  لَتفْعلن  املؤنث

  لَنفْعلَن  لَأُفْعلَن  املذكر واملؤنث  املتكلم
  



 
 



 
  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  الَ يفْعلُن  الَ يفْعالَنِّ  الَ يفْعلَن  املذكر
  الَ يفْعلْنانِّ  الَ تفْعالَنِّ  الَ تفْعلَن  املؤنث

  املخاطب
  الَ تفْعلُن  الَ تفْعالَنِّ  الَ تفْعلَن  املذكر
  الَ تفْعلْنانِّ  الَ تفْعالَنِّ  الَ تفْعلن  املؤنث

  الَ نفْعلَن  نالَ أَفْعلَ  املذكر واملؤنث  املتكلم

  :دخل النون الثقيلة على األفعال اآلتية واضبط بالشكلأ
 تسئلون  )٣ يقْرؤونَالَ   )٢  يسمعن  )١
  اُكْتب  )٦  ال تضربني  )٥ جتلسني  )٤
٧(  انتسئلون  )٩ ال تغضيب  )٨  تسجد 

  ال تسجدا  )١٢  اذهبوا  )١١ الَ أقعد )١٠
١٣( ١٥ لتذكُروا  )١٤  ليسمعن(  رفنغ  

  :األفعال اآلتية من النون الثقيلة واضبطها بالشكل جرد
١(  نسبحانِّ  )٢  لَيمحر٣ لَت(  بِناُكْت 
٤(  نسلنَّ  )٥ الَ أَج٦  اُذْكُر(  ننحبسلَت  
٧(  نطْلُب٨  لَن(  نكُم٩ َألح(  نبلْعيل 

١٠( نعمج١١ ا(  نِنلْعانِّ  )١٢  الَ تنرصاُن  
  الَ أَطْلُبن  )١٥ الَ يفْتحنانِّ  )١٤  لَيلْعبنانِّ )١٣



 
 



  :أمام اخلطإ )(الصواب وعالمة  مأما )(ضع عالمة 
١(  نونعمج٢  لَي(  بِنكْتالَ ت  
٣(  نئقْرلَأَ  )٤  الَ ترِبِنض  
٥(  نبررِنَّ  )٦  أَشصنلَت  
٧(  نبلْع٨  ا(  كُنرالَ أَت  
٩(  انِنعمسانِّ  )١٠  اكْنحضيل  

أكمل الفراغ بوضع الكلمات املناسبة مما بني القوسني يف العبارات 
  :اآلتية

  )لَيطْلُبن،  يطْلُبن(العامل أجره  .........  )١
 )لَيسجنن،  لَيسجنونن(يف السجن  ......... اللصوص  )٢
 )ومينن،  لَتصومنلَتص(عاشوراء  ......... يا خدجية  )٣
 )لَأُكْرِمن،  لَأُكْرِمن(ضيفي يوم اجلمعة  .........  )٤
 )الَ تشربانِن،  الَ تشربانِّ(اخلمر  ......... يا فتيان،  )٥

  :أكتب الضمائر لألفعال اآلتية
١(  نحنَّ  )٢  لَأَذْبكُرشانِّ الَ  )٣  لَنسلجت  
٤(  كُنحض٥  الَ ت(  بِنرش٦  لَت(  لُنمحلَت  
  لَيشربنانِّ  )١٠  ليجمعن  )٩  اُنصرِنَّ  )٨  اُكْتبنانِّ  )٧

  :دخل النون الثقيلة على األفعال اآلتية مث أسندها إىل الضمائرأ
١(  كُرش٢  ي(  حفْر٣  الَ ي(  بلْعا  
٤(  رصن٥  الَ ت(  بكْتيل  



 
 



  



 
 



  الدرس السادس عشر

  دخول النون اخلفيفة
  للتوكيد على األفعال

  :األمثلة
١(  محري  نمحرلَي  
  لَيرحمن  يرحمون  )٢
  

١(  محإِر  نمحإِر  
  أُكْتبِن  اُكْتبِي  )٢
٣(  بكْتالَ ت  نبكْتالَ ت  

  :البحث
جند أما فعالن مضارعان ’ يرحمون‘و ’ يرحم‘اذا تأملنا فعلني 

’ لَيرحمن‘و ’ لَيرحمن‘أما إذا نظرنا إىل الفعلني . يدخل عليهما شيئ ومل
وهذه النون . ذين يقابالما جند أما قد دخلت عليهما نون ساكنةلال

يسمى النون اخلفيفة للتوكيد، ومسيت خفيفة خلفتها لعدم التشديد فيها، 
  .عل، كالثقيلةولكن هذه النون أيضا تؤكد الف. خبالف النون الثقيلة

ولكن اذا تتبعنا األفعال اليت دخلت عليها النون اخلفيفة مل جند فيها 
املثىن وما فيه نون النسوة، فعلمنا أن هذه النون ال تدخل على هذه 

  .الصيغ



 
 



ولنرجع إىل األمثلة ونقارن األحكام اليت جتري على ما دخلت عليه 
عليه النون الثقيلة، جند النون اخلفيفة باألحكام اليت جتري على ما دخلت 

ن الثقيلة أأما ال يوجد فرق بينهما سوى أن اخلفيفة تكون ساكنة أبدا و
ن الثقيلة أتكون متحركة أبدا، إما مفتوحة أو مكسورة، كما بينا قبل، و

تدخل على مجيع الصيغ خبالف اخلفيفة، فإا ال تدخل على املثىن ومجع 
  .اإلناث

  :القاعدة
 وهي نون . فعال النون اخلفيفة للتوكيدمما يدخل على األ

  .ساكنة
  اذا دخلت النون اخلفيفة على الفعل جتري عليه األحكام

 .اليت جرت على ما دخلت عليه النون الثقيلة
 أما الفرق بني هذين النونني هو: 

ن اخلفيفة تكون ساكنة أبدا، خبالف الثقيلة، فإا أ )١
 .تكون متحركة أبدا، إما مفتوحة أو مكسورة

ن الثقيلة تدخل على مجيع الصيغ، واخلفيفة ال أ )٢
 .تدخل على املثىن ومجع اإلناث



 
 



  تمريناتال
  ل النون اخلفيفة على املثبت من املضارع املعروفومنوذج التصريف بعد دخ

  اجلمع  املثىن  املفرد    

  الغائب
  لَيفْعلُن    لَيفْعلَن  املذكر
      لَتفْعلَن  املؤنث

  املخاطب
  لَتفْعلُن    تفْعلَنلَ  املذكر
      لَتفْعلن  املؤنث

املذكر   املتكلم
  لَنفْعلَن  لَأَفْعلَن  واملؤنث

  :دخل النون اخلفيفة على األفعال اآلتية واضبطها بالشكلأ
 تذْكُرِين  )٣ تسئَلُونَ  )٢  ال جيلسون  )١
٤(  نيئقْر٥ الَ ت(  حفْتبِي  )٦  الْعالَ ت  
٧(  مسيوال٨  ع(  بروا  )٩ الَ أَشعمجا 

١٠( نبذْهيوا  )١١ لبكْتت١٢  ل(  كُرشن  
  تلْبِسني  )١٥ اجمعي  )١٤  يأْخذُونَ )١٣

  :جرد األفعال اآلتية من النون اخلفيفة واضبطها بالشكل
١(  نحبسذُنْ  )٢  لَيبن٣ لَي(  نفَعسلَن 
٤(  نسل٥ الَ أَج(  ئقْرانْ  )٦  ناُذْكُر  
٧(  نبلْعي٨  ل(  نئقْر٩ الَ ت(  نحفْرالَ ت 

  الَ اَنصرنْ )١٠



 
 



  :اخلطإ مأما )(أمام الصواب وعالمة  )(ضع عالمة 
١(  نونعمج٢  لَي(  نحفْت٣ الَ ت(  نعملَأَس 
٤(  نبر٥ أَش(  انِنبلْع٦  ا(  نباُكْت  
 لَتذْهبِن  )٩ لَاضرِبِن  )٨  الَ تأْخذنْ  )٧

١٠( نب١١ الَ أَلْع(  نلْنمح١٢  ا(  انِنبرشالَ ت  
١٣( ١٤  اُذْكُرِين(  نلْنقْت١٥ لَي(  لُنقْبالَ ت  

أكمل الفراغ بوضع الكلمات املناسبة مما بني القوسني يف العبارات 
  :اآلتية

  )تبنلَيكْتبن،  لَيكْ(الطالب درسه  .........  )١
 )لَيجمعن،  لَيجمعونن(يف املسجد  ......... القوم  )٢
 )الَ تصُومينن،  الَ تصومن(يوم العيد  ......... يا فارسة،  )٣
 )الَ تصومن،  لَأَصومن(يوم التاسوعاء  .........  )٤
 )الَ تنصرنْ،  الَ تنصرنْ(الظامل  ......... أيها الرجال،  )٥

  :أكتب الضمائر لألفعال اآلتية
١(  نبنْ  )٢  ال أَكْذكُرش٣ لَن(  ِسنلجالَ ت 
٤(  كُنحض٥ لَي(  نأْكُل٦  الَ ت(  نبذْهلَت  
٧(  نبكْتت٨  ل(  نحفْت٩ ا(  نعمالَ أَس 

١٠( ئَلَنسلَن  
  :سندها إىل الضمائرأأدخل النون اخلفيفة على األفعال اآلتية مث 

  انفَع  )٣  ال يرزق  )٢  يقعد  )١
  ليبحثْ  )٥  الَ تعبثْ  )٤

  



 
 



  الدرس السابع عشر

  كيفية بناء اسم الفاعل واملفعول
  :األمثلة

  )ج(  )ب(  )ا(  
  مضروبوزيد   ضاربفالرجل   ضرب الرجل زيدا  )١
  مأْكُوالَنواملوزان   آكالنفالرجالن   الرجالن أكال موزين  )٢
  منصورونَواملعدمون   ناصرونفاملسلمون   روا املعدمنياملسلمون نص  )٣
  مأْكُولَةوالتفاحة   آكلةفاطمة ف  أكلت فاطمة تفاحة  )٤
٥(  والطالبتان   ناصرتانفاملدرستان   ستان نصرتا الطالبتنياملدرانتورصنم  
٦(  اتنالْب نمحاألمهات ر   اتفاألمهاتماحاتوالبنات   رومحرم  

  :بحثال
وقارا باألفعال اليت من ) ب(تأمل الكلمات اليت حتتها خط من 

تأخذ . امنا بنيت من تلك األفعال) ب(جتد أن هذه الكلمات من ) أ(
د أا بنيت من جت، مثال، )ب(من املثال األول من ’ ضارِب‘كلمة 

‘برأ(’ ض .( وكذلك احلال يف‘الَنمن ’ آك)أَكَالَ‘إمنا بنيت من ) ب ’
واذا تأملنا معىن هذه األمساء جند أا تدل على من ... ، وهلم جرا)أ(من 

وكل اسم يدل على من وقع منه الفعل يسمى اسم . وقع منه الفعل
  .الفاعل



 
 



اذا قارناها ). ج(وكذلك احلال يف الكلمات اليت حتتها خط من 
كلمة  تأخذ. جند أيضا أا إمنا بنيت من تلك األفعال) أ(باألفعال اليت من 

’ ضرب‘، مثال، جتد أا امنا بنيت من )ج(من املثال األول من ’ مضروب‘
واذا تأملنا معىن هذه األمساء جند أا تدل على من وقع ... وهلم جرا). أ(

  .عليه الفعل وكل اسم يدل على من وقع عليه الفعل يسمى اسم املفعول
تأمل كيفية من األمثلة ون’ ج‘و ’ ب‘ونعود إىل هذه األمساء من 

’ فاعل‘على وزن  اعلني قد بينبنائهما جند أن كل واحد من أمساء الف
وإذا تتبعنا . ’مفعول‘على وزن  أمساء املفعولني قد بينن كل واحد من أو

مجيع أمساء الفاعلني جند أن غالبها قد بىن على هذا الوزن، وجند أيضا ان 
  .’مفعول‘أمساء املفعولني قد بىن غالبها على وزن 

إىل هذه األمثلة فنأخذ ونتأمل املثال الثاين منها، مرة أخرى ونعود 
جند أن الفاعل منه مثىن، كما أن املفعول أيضا كذلك، وكذلك احلال يف 

... وهلم جرا. املثال الثالث، فإمسا الفاعل واملفعول منه مجاعة الذكور
عا بواو فإمسا الفاعل واملفعول قد ثنيا بزيادة ألف ونون، كما أما مج

فنستفيد منه أن أحكام امسي الفاعل واملفعول كأحكام سائر . ونون
  .وكذلك احلال يف التذكري والتأنيث أيضا. األمساء يف التثنية واجلمع

  :القاعدة
 هو اسم يدل على من وقع منه الفعل، : اسم الفاعل

  غالبا’ فاعل‘ويبىن على وزن 
 فعل، هو اسم يدل على من وقع عليه ال: اسم املفعول

  .غالبا’ مفْعول‘ويبىن على وزن 
  وأحكام هذين اإلمسني كأحكام غريمها من األمساء، يف

  .التذكري والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية واجلمع



 
 



  التمرينات

  اسم الفاعل
  اجلمع  املثىن  املفرد  
  فَاعلُونَ  فاعالَن  فاعلٌ  املذكر
  فَاعالَت  فَاعلَتان  فَاعلَةٌ  املؤنث

  
  سم املفعولا

  اجلمع  املثىن  املفرد  
  مفْعولُونَ  مفْعوالَن  مفْعولٌ  املذكر
  مفْعوالَت  مفْعولَتان  مفْعولَةٌ  املؤنث

  
  :الفاعل واملفعول يف العبارات اآلتية يعني امس
  القاتل واملقتول يف النار )١
  كن حارسا على أفكارك )٢
  ما كثري من الناسهنعمتان مغبون في )٣
  والسارقة فاقطعوا أيديهماالسارق  )٤
  شهد الشاهد على القاتل )٥
  الظامل مسجون )٦
  الصدق حممود والكذب مذموم )٧
  حلق التاجر اإلفالس واخلراب )٨



 
 



  كثر الزائرون والزائرات يف قاعة تاج حمل )٩
  األمران املطلوبان من الطالبني الصدق واألمانة )١٠

  :أكتب اسم الفاعل لألفعال اآلتية
١(  ب٢  كَت(  تب٣  لَع(  وافَتح  
  قَطَعتا  )٦  حفظْن  )٥  سمعا  )٤

  :أكتب اسم املفعول لألفعال اآلتية
  نصروا  )٣  علما  )٢  لغش  )١
٤(  ذَتا  )٥  أختبرنَ  )٦  ضدمح  

  :اكتب األفعال املضارعة لألمساء اآلتية
  محفُوظَات  )٣  ملْعونٌ  )٢  شاكرونَ  )١
  بِرانصا  )٦  ناقصات  )٥  منقُولَةٌ  )٤
٧(  انتب٨  الَع(  أْكُوالَتونَ  )٩  مورصنم  

  مشغولٌ )١٠
  أكتب امسي الفاعل واملفعول لألفعال اآلتية مث أسندها إىل الضمائر

١(  هِد٢  ش(  طَب٣  خ(  كَرش  
٤(  به٥  و(  دجو  
  

  
  



 
 



  الدرس الثامن عشر

  كيفية بنآء اسم الفاعل واملفعول 
  أحرفمما زاد على ثالثة 

  :األمثلة
  )ج(  )ب(  )ا(  

  والوالد مكْرم  فالولد مكْرِم –يكْرِم الولد والده ) ١
  والسيد مكَرم  الم مكَرمغفال – السيديكَرم الغالم ) ٢
  واخلادم محاسب  فالسيد محاسب –حياسب السيد اخلادم ) ٣

  :البحث
) ١(م وحياسب يف األمثلة الثالثة من يكْرِم ويكَر: اذا تأملنا األفعال 

ن كل واحد منها من األفعال اليت زاد أحرف املاضي على ثالثة أجند 
كرم ماضيه أكرم وهو من كرم وقد زيد فيه اهلمزة يأحرف أصلية فإن 

كرم من كرم اليضا فضعف العني  هوكذلك يكرم فإن ماضي. قبل الفاء
  .ضيه حاسب بزيادة ألف بعد الفآءفيه وكذلك احلال يف حياسب فإن ما

ب يف األمثلة الثالثة مكْرِم ومكَرم ومحاس: مث انظر إىل الكلمات
ن كل واحد منها اسم يدل على من وقع أجند ) ب(من الطائفة الثانية 

منه الفعل فإن مكرِم معناه الذي يكْرِم أوالذي وقع منه اإلكرام، وكذلك 
وقد عرفنا قبل . اسب يف املثال الثاين والثالث منهامكرم ومح: احلال يف 

تبني ف: منه الفعل يسمى اسم الفاعل وقعان اإلسم الذي يدل على من 



 
 



ولكن صيغته ختالف صيغة اسم . ان هذه األمساء كلها أمسآء الفاعلني
فإذا قارنا هذه الكلمات باألفعال . يف الدرس السابقالفاعل اليت تقدمت 

منها جند أا تلك األفعال نفسها ولكن بابدال حرف اليت قد اشتقت 
  .املضارعة بامليم املضمومة مع كسر ما قبلها

م وحماسب يف األمثلة م ومكررمكْ: إذا نظرنا إىل الكلمات أما 
جند أن كل واحد منها أمساء املفعولني ألنه يدل ) ج(الثالثة من الطائفة 

يف املثال األول منه معناه الذي وقع مكْرم فإن . على من وقع عليه الفعل
ال ختآلف فأما صيغته . وكذلك احلال يف الثاين والثالث. عليه التكرمي

  صيغة اسم الفاعل الذي ذكرنا كثريا، إال أن ما قبل اآلخر مفتوح

  :القاعدة
 اسم الفاعل واملفعول مما زاد على ثالثة أحرف  يبىن

ر ما قبل بإبدال حرف املضارعة بامليم املضمومة وكس
  .الفاعل وفتحه يف اسم املفعول اسماآلخر يف 

  تمريناتال

  :عني اسم الفاعل من اجلمل اآلتية
  خو املؤمنأاملؤمن  )١
 خوان الشياطنيإن املبذرين كانوا إ )٢
 واملتصدقني واملتصدقات )٣
 يا أيها املزمل )٤
 والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار )٥
 العلمآء اتهدون أعالم األمة )٦



 
 



 تعثوا يف األرض مفسدين وال )٧
 وأنا لنحن املسبحون )٨
 ولقد علمنا املستقدمني منكم )٩

  قالوا انا إىل ربنا منقلبون )١٠
  :عني اسم املفعول يف اجلمل اآلتية مع ذكر األوزان

  حممد رسول اهللا )١
 هم عباد مكْرمون )٢
 قروءواملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة  )٣
 والنجوم مسخرات بأمره )٤
 رامث يهيج فتراه مصفَ )٥
 مطَاعٍ مث أمني )٦
 ال ميسه إالّ املُطَهرون )٧
 م مغرقُونإوال ختاطبين يف الّذين ظلموا  )٨
 والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة )٩

 وخيلد فيه مهانا )١٠
  :أكتب اسم الفاعل واسم املفعول لألفعال اآلتية

  تدارك  )٣  تعلَّم) ٢  استخرج) ١
٤(  د٥  شاه(  قَطَعندحرج  )٦  ا  
  استغفر  )٩  زين  )٨  لرسأ  )٧

  محازد )١٠



 
 



  :أكتب األفعال املاضية لألمساء اآلتية
  متقَدم  )٣  مجاهد  )٢  مفترج  )١
  ممتنع  )٦  منتبه  )٥  مستودع  )٤
  تقَربم  )٩  مستدرك  )٨  متجنب  )٧

  مدخلٌ )١٠
  :صرف
  مستعمل  )٣  مقْتبس  )٢  مسلم  )١
٤(  رطَه٥  م(  بِسلْتم  
  

  
  



 
 



  الدرس التاسع عشر

  ظرف الزمان واملكان
  :األمثلة
  هذا مسكَن يسكُن فيه أخي )١
٢( لْلعبنا يف مرسةملدا بِع 
 لْمقْعدعلى ا يجلسونَالطالب  )٣
٤( سلجالعلم روضة من رياض اجلنة م 
٥( الفجر عِلَطْسالم هي حىت م 
 منضج األرز فصل الصيف )٦

  :البحث
مسكن و ملعب ومقعد وجملس يف األمثلة جتد أن : تتأمل الكلما

فمسكن يف املثال األول . كل واحد منها يدل على مكان وقع فيه الفعل
وكذلك ملعب يف املثال الثاين، . يدل على مكان يسكن فيه أخواملتكلم
وكل اسم من هذا ... وهلم جرا. وهو يدل على مكان وقع فيه اللعب

ع فيه الفعل يسمى ظرف املكان أو اسم النوع الذي يدل على مكان يق
يف املثال اخلامس فإنه يدل على زمان يقع فيه ’ مطلع‘وأما لفظ . املكان
وكل اسم من هذا النوع الذي يدل على زمان يقع فيه الفعل . الفعل

  .يسمى ظرف الزمان أو اسم الزمان
من الفعل  اوإذا تتبعنا كل اسم من هذين النوعني جند أنه قد اشتق

وكذلك ملْعب ’ سكَن‘قد اشتق من ’ مسكَن‘، فإن ’مفْعل‘ى وزن عل
  .’لَعب‘قد اشتق من 



 
 



يف املثال الرابع فنجدها على وزن ’ مجلس‘أما اذا تأملنا لفظ 
وذلك ان املضارع اذا كان . مع كونه ظرف املكان من جلس’ مفْعل‘

على  زمان واملكانمكسور العني، يبىن منه ظرف ال’ يفْعلُ‘على وزن 
  .’مفْعل‘وزن 

  :القاعدة
 هو اسم يدل على مكان يقع فيه الفعل، : ظرف املكان

  .ويقال له اسم املكان أيضا
 هو اسم يدل على زمان يقع فيه الفعل، : ظرف الزمان

  .ويقال له اسم الزمان أيضا
  وكل واحد من هذين النوعني يبنيان من الفعل على

  .غالبا’ لعفْم‘وزن 
 ل‘نيان من الفعل على وزن بويفْعذا كان املضارع ا’ م

  .مكسور العني’ يفْعلُ‘على وزن 
  :تمريناتال

  :عني ظرف الزمان واملكان يف العبارات اآلتية
  جملس العلم روضة من رياض اجلنة

  الظلم مرتعه وخيم
  احلذر من مأمنه يؤتى

  موعدهم الصبح
  مسكن الطالب قريب

  منبع النيل يف بالد حبشة



 
 



  لعب املدرسة واسعم
  جيتمع الناس مبكة يف موسم احلج

  احلرب العاملية الثانية مقتل ماليني من الناس
  .فاطمة تطبخ الطعام يف املطبخ

  :ضع امسي الزمان واملكان من األفعال اآلتية
  نفَذَ  )٣  ظَهر  )٢  وصلَ  )١
٤(  ٥  طَلَع(  جض٦  ن(  عتر  
٧(  عمفَلَ  )٨  ج٩  ح(  هِدش  

  لَجأَ )١٠
  :أكتب األفعال املضارعة لألمساء اآلتية

  مرتل  )٣  مركب  )٢  مهبط  )١
  منبع  )٦  خمرج  )٥  مدخل  )٤
  منشأ  )٩  مدرس  )٨  مشهد  )٧

  معهد )١٠
  :ا يف مجلة تامةهمن اضبط امساء الزمان واملكان فيما يأيت وضع كالّ

  مذهب  )٣  مصنع  )٢  جملس  )١
  منظر  )٥  معبد  )٤
  

  
  
  



 
 



  الدرس العشرون

  لتفضيل وكيفية بنائهاسم ا
  :األمثلة
  من املال أَنفَعالعلم  )١
 من الشاة أَكْبراإلنسان  )٢
 النساء فُضلَى –أو  –النساء  أَفْضلُعائشة  )٣
 البلدان أَشرفَا –أو  –البلدان  أَشرفمكة واملدينة  )٤
 الناس أَفَاضلُ –أو  –الناس  أَفْضلُالعلماء  )٥

  :البحث
ل جند أا وصف على وزن يف املثال األو ’أنفَع‘اذا تأملنا كلمة 

ولكن العلم قد يف النفع ن العلم واملال قد اشتركا أوأا تدل على ’ أَفْعل‘
وبلغة أخرى ان النفع صفة، وهي موجودة يف العلم . زاد فيه على املال

’ أكرب‘وكذلك احلال يف . واملال، ولكنها كثرية يف العلم بالنسبة إىل املال
فإن صفة الكرب موجودة يف اإلنسان والشاة ولكنها كثرية . الثاينيف املثال 

وكل اسم يبىن على وزن ... وهلم جرا. يف اإلنسان بالنسبة إىل الشاة
ويدل على أن شيئني قد اشتركا يف صفة وزاد أحدمها على اآلخر ’ أفعل‘

  .فيها يسمى اسم التفضيل
ملثال الثالث، فنجد من ا’ أَفْضلُ‘ولنرجع إىل األمثلة ونتأمل كلمة 

مؤنثا  –املوصوف  –مع كون املفضل  ااسم التفضيل مفردا مذكر



 
 



يف املثال الرابع جنده مذكرا مفردا ’ أشرف‘، وكذلك األمر يف )عائشة(
يف املثال اخلامس ’ أَفْضلُ‘ويف . مثىن –مكة واملدينة  –مع كون املفضل 

فعلم من ذلك . ذكرمجع م –العلماء  –جنده كذلك مع كون املفضل 
ان اسم التفضيل ال يلزم ان يوافق املفضل يف التذكري والتأنيث وكذلك 

. يف اإلفراد والتثنية واجلمع، فيجوز أن يكون مفردا مذكرا على كل حال
  .أيضا، كما رأيت يف األمثلةاألمور ولكن جيوز أن يوافق املفضل يف هذه 

  :القاعدة
 شيئني قد اشتركا  هو اسم يدل على أن: اسم التفضيل

  .يف صفة وزاد أحدمها على اآلخر فيها
  .’أَفْعل‘ن ويبىن على وز

  ل يف اإلفرادال جيب أن يوافق اسم التفضيل باملفض
والتثنية واجلمع، وكذا يف التذكري والتأنيث، فيجوز أن 

 يف كل حال، وجيوز أيضا أن يوافق يكون مفردا مذكرا
  .األمورباملفضل يف هذه 

  اتتمرينال

  :يف العبارات اآلتيةأمساء التفضيل عني 
  أمحد أطول من خالد )١
  العلم أنفع من املال )٢
  الشمس أكرب من األرض )٣
  زبري مجيل ولكن أخاه أمجل منه )٤
  القرآن أصدق احلديث )٥



 
 



  واهللا أرحم الرامحني )٦
  دهلي أكثر سكانا من شناي )٧
  أفضل اخلالل حفظ اللسان )٨
  أفضل األعمال الصلوة ألول وقتها )٩

  ني إميانا أحسنهم أخالقاأكمل املؤمن )١٠
  :أكتب اسم التفضيل لألفعال اآلتية

  قَرب  )٣  جـمل  )٢  حسن  )١
  محق  )٦  علم  )٥  جهِل  )٤
 رحم  )٩  كثُر  )٨  صغر  )٧

  قصر )١٠
  :ألمساء اآلتيةلأكتب األفعال 

  أبعد  )٣  أعظم  )٢  اظهر  )١
  أفلح  )٦  أكرم  )٥  أمدح  )٤
 نمثأ  )٩  أملس  )٨  أخبل  )٧

  أشكر )١٠
  :م التفضيل من األفعال اآلتية مث ضعها يف اجلملضع اس
  حيقر  )٣  يرحم  )٢  يعدلُ  )١
  يلطُف  )٥  يعجب  )٤
  

  
  



 
 



  الدرس احلادي والعشرون

  بعض األمساء املتعلقة باألفعال
  :األمثلة
  فتحت الباب بالْمفْتاحِ )١
٢( ةطَرسسطر الولد بالْم 
 لعب الولد بالْمضربِ )٣
 احةجيلس املصلى جلْسةَ اإلستر )٤
 ضربت السارق ضربةً )٥
 إنا فتحنا لك فَتحا مبينا )٦

  :البحث
املفتاح واملسطرة واملضرب يف األمثلة الثالثة : اذا تأملنا الكلمات

األوىل جند أن كل واحد منها اسم يدل على ما يستعان به على ايقاع 
وكل اسم من هذا النوع يسمى اسم . فإن املفتاح آلة يفتح ا. الفعل
  .اآللة

إذا حبثنا كل اسم من هذه األمساء الثالثة جند أنه بين من الفعل و
فيستفاد منه ان اسم اآللة يبىن . ’مفْعلَة‘أو ’ مفْعل‘أو ’ مفْعال‘على وزن 

  .من الفعل على هذه األوزان



 
 



يف املثال الرابع، جتد أنه اسم يدل على حالة أو ’ جِلْسة‘مث أنظر إىل 
ذلك أن اجللوس، مثال، أنواع كجلوس و. هيئة الفعل عند وقوعه

اسم  –وكل اسم من هذا النوع . اإلستراحة وجلوس اإلفتراش وغريمها
واذا حبثنا . يسمى اسم احلالة –يدل على هيئة الفعل وحالته عند وقوعه 

  .، كما ترى يف املثال’فعلَة‘كيفية بنائه جند أنه يبىن من الفعل على وزن 
يف املثال الرابع جتد أنه اسم يدل على ’ ةضرب‘أما إذا نظرت إىل 

، إن ضرب السارق ’ضربت السارق ضربةً‘مرة الفعل وعدده، فإن معىن 
الذي يدل على عدد  –وهذا النوع من األفعال . قد وقع مين مرة واحدة

واذا حبثنا كيفية بنائه جند أنه يبىن . وقوع الفعل ومرته يسمى اسم املرة
  .، كما ترى يف املثال’لَةفَع‘من الفعل على وزن 

يف املثال السادس جتد أا اسم يدل ’ فَتح‘وأخريا، انظر إىل كلمة 
وللمصدر . على مصدر الفعل وأن األفعال كلها مشتقة منه، فهو األم

  .أوزان شىت تدرس يف املطوالت

  :القاعدة
 من األمساء املتعلقة باألفعال ما يأيت:  

تعان به على هو اسم يدل على ما يس: اسم اآللة )١
’ مفْعال‘يبىن من الفعل على وزن ايقاع الفعل، و

 .’مفْعلَة‘أو ’ لمفْع‘أو 
هو اسم يدل على حالة أو هيئة الفعل : اسم احلالة )٢

 .’فعلَة‘عند وقوعه، ويبىن من الفعل على وزن 
هو اسم يدل على مرة الفعل وعدده : اسم املرة )٣

 .’فَعـلَة‘عند وقوعه، ويبىن من الفعل على وزن 



 
 



هو اسم يدل على مصدر الفعل، ويرد على : املصدر )٤
 .’فعل‘أوزان شىت تدرس يف املطوالت ومنها وزن 

  تمريناتال

  :من العبارات اآلتيةاآللة عني اسم 
  قطفت األنبج باملعصال

  عصرت الليمون باملعصر
  سقط امللعقة من يد الصيب

  فتحت الباب باملفتاح
  رالنجار ينشر اخلشب باملنشا

  :عني اسم احلالة من العبارات اآلتية
  جلست يف الصلوة جلسة اإلستراحة

 ال متش مشية املختال
 نظرت البنت نظرة احلائر

 ال تلبس الثوب لبسة الفساق
 ضحك الرجل ضحكة الساقط من الدراجة

  :اآلتية يف اجلملعني اسم املرة 
  رب سكتة أبلغ من مقالة
 رب أكْلة منعت أكالت

 رجل كذبةً إال عذّب به يوم اجلزاءما كذب ال
 لكلّ رفعة خفضة

 ضربت الرجل ضربة



 
 



  :عني املصدر يف العبارات اآلتية
  َألنصرنك نصرا عزيزا

 جرى خالد جريا سريعا
 غسل اليدين واجب قبل األكل

 ينبح الكلب نبحا
 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

  :تيةهات األفعال املضارعة لألمساء اآل
 اجللسة  )٣  الرمحة  )٢  الضربة  )١
 املنشار  )٦  القتلة  )٥ املصباح  )٤
 املمسحة  )٩ التعب  )٨  اللعب  )٧

  املكسحة )١٠
  :ضع اسم اآللة من األفعال اآلتية مث استعملها يف اجلمل

  يمسح  )٣  يسمر  )٢  يعصر  )١
  يكنس  )٥  يكحل  )٤

  :ضع اسم املرة من األفعال اآلتية مث ضعها يف اجلمل
  يهلك  )٣  يأخذ  )٢  جيذب  )١
  يركع  )٥  يسجد  )٤

  :أكتب املصدر لألفعال اآلتية
  شرِب  )٣  جلس  )٢  كتب  )١
٤(  كَم٥  ز(  بم  )٦  دكر  
٧(  شل  )٨  عطسجد  )١٠  ركع  )٩  خب  



 
 



  الدرس الثاين والعشرون

  أوزان الثالثي ارد
  :األمثلة
  ينصر حممد عليا  نصر حممد عليا  )١
  يضرِب الولد القط  لد القطضرب الو  )٢
  يفْتح اللص الصندوق  فَتح اللص الصندوق  )٣
  يسمع التلميذ الدرس  سمع التلميذ الدرس  )٤
  يكْرم األستاذ  كَرم األستاذ  )٥

  البحث
كما  األفعال يف الطائفة األوىل من األمثلة كلها أفعال ماضية

ألمثلة كلها أفعال مضارعة هلذه واألفعال يف الطائفة الثانية من ا. تعرف
  .األفعال

نصر و ضرب و فَتح من الطائفة األوىل من : وإذا تأملنا األفعال
ولكن إذا نظرنا إىل األفعال . األمثلة جند أن كل واحد منها مفتوح العني

كما . احملاذية هلا جند بعضها مضموما وبعضها مكسورا وبعضها مفتوحا
، ’يفْعلُ -فَعلَ ‘فوزنه . مضموم العني’ ينصر‘رعه فإن مضا. ’نصر‘يف 

وهذا هو الوزن األول من . فتح العني يف املاضي وضمها يف املضارعب
  .الثالثي ارد



 
 



يف املثال الثاين من الطائفة األوىل فإن مضارعه ’ ضرب‘أما فعل 
‘رِبضلَ ‘فوزنه . بكسر العني’ يلُ -فَعفْعيف املاضي بفتح العني ’ ي

  .وهو الوزن الثاين من الثالثي ارد. وكسرها يف املضارع
د مضارعه جتمن املثال الثالث يف الطائفة األوىل، ’ فَتح‘نظر إىل امث 

‘حفْتلَ ‘بفتح العني فوزنه ’ يلُ -فَعفْعبفتح العني يف املاضي واملضارع’ ي .
  .وهذا هو الوزن الثالث من الثالثي ارد

 أنه إذا كان املاضي مفتوح العني جييئ مضارعه على ثالث فتبني
  .ومفتوحه حاالت، مضموم العني ومكسوره

سمع من املثال الرابع فمكسور العني، ولكن مضارعه مفتوح ‘أما 
بكسر العني يف املاضي وفتحها يف ’ يفْعلُ -فَعلَ ‘العني، ال غري، فوزنه 

  .الثالثي ارداملضارع، وهذا هو الوزن الرابع من 
يف املثال اخلامس مضموم العني، ومضارعه ’ كَرم‘وأخريا، فعل 
بضم العني يف املاضي واملضارع، ’ يفْعلُ –فَعلَ ‘ هأيضا كذلك، فوزن

  .وهذا هو الوزن اخلامس من الثالثي ارد
وإذا تتبعنا كل فعل من . فهذه مخسة أوزان من الثالثي ارد

فإن . إال ما قد شذّ. د أنه ال يتجاوز هذه األوزان اخلمسةالثالثي ارد جن
ولكن . ن املطردةالعرب قد يستعملون بعض األفعال على خالف األوزا

ستعمال يقتصر على تلك األفعال ال يتجاوز إىل غريها، مثل هذا اال
) لُيفْع –فَعلَ (’ يحِسب –حِسب ‘، و )يفْعلُ –فَعلَ (’ يفْضلُ –فَضلَ ‘

  .وهذا يسمى الشاذّ، كما يسمى غريه املطرد. وغريمها

  :القاعدة
  لَ، فريد مضارعهرد قد يكون ماضيه على فَعالثالثي ا

  .ومفتوحه على ثالث حاالت، مضموم العني ومكسوره



 
 



  لَ بكسر العني فريد مضارعهوقد يكون ماضيه على فَع
  .على يفْعلُ، فقط، بفتح العني

 لَ بضم العني فريد مضارعه وقد يكون ماضيه على فَع
ل، فقط، بضم العنيعلى يفع.  

  :فاموع مخسة أوزان، وهي
  .يفْعلُ، بفتح العني يف املاضي وضمها يف املضارع –فَعلَ )  ١
 .يفْعلُ، بفتح العني يف املاضي وكسرها يف املضارع –فَعلَ )  ٢
 .ملضارعوااملاضي يفْعلُ، بفتح العني يف  –فَعلَ )  ٣
 .يفْعلُ، بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع –فَعلَ )  ٤
 .يفْعلُ، بضم العني يف املاضي واملضارع –فَعلَ )  ٥
  رد ال تتجاوز هذه األوزان، إال ما قدواألفعال يف الثالثي ا

  .شذّ، فال يقاس عليه
  التمرينات

  :أكتب األوزان لألفعال اآلتية
١(  ٢  فَرِح(  لَ  )٣  كَثُرعش  
٤(  عن٥  م(  عم٦  س(  هِدش  
٧(  نس٨  ح(  ح٩  ذَب(  م١٠  كَر(  خرِب  

  :أكتب األفعال املاضية لألفعال اآلتية
  يسجد  )٣  يشرب  )٢  يسهلُ  )١
٤(  حنم٥  ي(  كْنِزي  



 
 



  :صرف األفعال اآلتية
  ).............ضربا  –يضرِب  –ضرب : منوذج(
  مسح  )٣  نصب  )٢  قَتلَ  )١
٤(  ٥  فَرِح(  كَثُر  
  

  
  



 
 



  الدرس الثالث والعشرون

 طريقة تيسري حفظ صيغ األفعال 
  من الثالثي ارد

  :األمثلة
  فَعلَ يفْعلُ فَعالً فهو فَاعلٌ )١
  و فُعلَ يفْعلُ فَعالً فهو مفْعولٌ )٢
  األمر منه افْعلْ ليفْعلْ )٣
  علْ الَ يفْعلْوالنهي ال تفْ )٤
 ، واآللة مفْعل ومفْعلَة ومفْعالٌوالظرف منه مفْعلٌ )٥
  وتثنيتهما مفْعالَن ومفْعالَن، واجلمع مفَاعلٌ ومفَاعيلُ )٦
  .واسم التفضيل منه أَفْعلُ، واملؤنث فُعلَى )٧
٨( انلَيوفُع الَنوتثنيتهما أَفْع.  
٩( لُ وفُعلُونَ وأَفَاعواجلمع أَفْعاتلَيلُ وفُع  

  :البحث
الصرف هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان  قد فهمنا أن

وقد استفدنا من الدروس السابقة أن األصل الواحد له أمثلة . مقصودة



 
 



مثال، نتحصل منها ما يبلغ ’ نصر‘فإننا إذا أخذنا كلمة . خمتلفة كثرية
  :وبيانه. صيغة ٣٢٨

  ٢٨:   فاموع ١٤:   و املنفي ١٤ :  املاضي املعروف املثبت
  ٢٨:   فاموع ١٤:   و املنفي ١٤:   املاضي اهول املثبت

  ٥٦:   فاموع يف املاضي  
  ٢٨:   ، فاموع١٤:   ، واملنفي١٤:   املضارع املعروف املثبت
  ٢٨:   ، فاموع١٤:   ، واملنفي١٤:   املضارع اهول املثبت

  ١٤:   ’لَم‘املضارع املعروف عند دخول 
  ١٤:   ’لَم‘املضارع اهول عند دخول 

  ١٤:   ’لَن‘املضارع املعروف عند دخول 
  ١٤:   ’لَن‘املضارع اهول عند دخول 

  ١٤:   عند دخول النون الثقيلة) املثبت(املضارع املعروف 
  ١٤:   عند دخول النون الثقيلة) املنفي(املضارع املعروف 
  ١٤:   ل النون الثقيلةعند دخو) املثبت(املضارع اهول 
  ١٤:   عند دخول النون الثقيلة) املنفي(املضارع اهول 

  ٨:   عند دخول النون اخلفيفة) املثبت(املضارع املعروف 
  ٨:   عند دخول النون اخلفيفة) املنفي(املضارع املعروف 
  ٨:   عند دخول النون اخلفيفة) املثبت(املضارع اهول 
  ٨:   ند دخول النون اخلفيفةع) املنفي(املضارع اهول 

  ٢٠٠:   فاموع يف املضارع  
  ١٢:  األمر الغائب واألمر احلاضر

  ١٢:  عند دخول النون الثقيلة: األمر الغائب واألمر احلاضر 
  ٦:   عند دخول النون اخلفيفة: األمر الغائب واألمر احلاضر 

  ٣٠:   فاموع يف األمر  



 
 



  ١٢:   النهي الغائب والنهي احلاضر
  ١٢:   نهي الغائب والنهي احلاضر عند دخول النون الثقيلةال

  ٦:   النهي الغائب والنهي احلاضر عند دخول النون اخلفيفة
  ٣٠:   فاموع يف النهي  

  ١٢:  لواسم الفاعل واملفع
  ٣٢٨:   فاموع اإلمجايل  

وبعد ذلك أمساء متعلقة باألفعال كالظرف واآللة واحلالة واملرة 
وهل يتيسر على الطالب . ملصدر، صيغ كثرية جداواسم التفضيل وا

اذا حفظ الطالب . ’نعم‘املبتدئ أن حيفظ هذه الصيغ الكثرية؟ واجلواب 
  .هذه الطريقة املذكورة فوق، يسهل عليه أن حيفظها

 ١٤من الطريقة، وهي تنتدب عن ’ فعل‘وذلك، نأخذ أوال كلمة 
للنفي ’ ما‘بزيادة  صيغة من املاضي املعروف املثبت، وعن املنفي أيضا

وبلغة أخرى، اذا . صيغة من املعروف ٢٨ن عقبلها، وباجلملة تنتدب 
صيغة من املاضي  ٢٨حفظنا هذه الكلمة يتيسر علينا استحضار 

الذي هي الكلمة الثانية من ’ يفعل‘وكذلك اذا حفظنا كلمة . املعروف
ثبت، صيغة من املضارع املعروف امل ١٤الطريقة، يتيسر علينا استحضار 

’ النون الثقيلة‘و’ لن‘و ’ مل‘مث صيغ املنفي والصيغ الليت دخلت عليها 
النون ‘و’ النون الثقيلة‘و’ لن‘و’ مل‘للنفي و’ ال‘بزيادة ’ النون اخلفيفة‘و

واذا . عن املصدر فتنتدب’ فَعل‘نأخذ الكلمة الثالثة وهي  مث. ’اخلفيفة
ترتيب، يتيسر علينا أخذنا الكلمات الباقية من الطريقة على هذا ال
  .استحضار مجيع صيغ األفعال مع األمساء املتعلقة ا

  
  

  



 
 



  الدرس الرابع والعشرون

 )١( الثالثي املزيد فيه

 األوزان اليت زيد فيه حرف واحد
  :األمثلة
  أَكْرم الرجل أباه  كرم الرجل  )١
  فرح الولد أمه  فَرِح الولد  )٢
٣(  دالحممد خ برض  بارحممد وخالد ض  

يف األمثلة األوىل جند ’ ضرب‘فَرِح و‘و’ كَرم‘: إذا تأملنا األفعال 
. ان كل واحد منها فعل على ثالثة احرف أصلية وليس فيه حرف زائد

  .’الثالثي ارد‘وقد فهمنا أن الفعل من هذا القبيل يسمى 
ألمثلة من يف ا’ ضارب‘و’ فرح‘و’ أكرم‘: أما اذا نظرنا إىل األفعال

الطائفة الثانية جند أا هي األفعال يف الطائفة األوىل بنفسها ولكن زيد 
مثال من كرم وقد زيد فيه ’ أكرم‘فإن . فيه حرف واحد على األصل

من فرح، زيد فيه حرف وهو تضعيف ’ فرح‘ههمزة قبل الفاء، وكذلك 
  .زيد فيه ألف بعد الفاء’ ضرب‘من ’ ضارب‘العني، و

  :من القسم األول من الثالثي املزيد فيه ثالثة،هيفاألوزان 
 لُ  :الوزن األولفْعلَ يويقال ) بزيادة مهزة قبل الفاء(أَفْع

  له باب اإلفعال



 
 



 لُ  :الوزن الثاينفَعلَ يويقال له ) بزيادة تضعيف العني(فَع
  باب التفعيل

 لََ :الوزن الثالثفََ فاعلُ يال ويق) بزيادة ألف بعد الفاء(اع
لة أو باب الفعالله باب املفاع.  

  :القاعدة
  الثالثي املزيد فيه هو الفعل الذي كان ماضيه على ثالثة

وهو على . أحرف أصلية مع زيادة حرف أو حروف
  :ثالثة أقسام، أوهلا

 ما زيد فيه حرف واحد على األصل، وله ثالثة أوزان:  
) لفاءبزيادة مهزة قبل ا(أَفْعلَ يفْعلُ : الوزن األول )١

 ويقال له باب اِإلفعال
) بزيادة تضعيف العني( فَعلَ يفَعلُ : الوزن الثاين )٢

 ويقال له باب التفعيل
بزيادة ألف بعد ( فاعلَ يفَاعلُ : الوزن الثالث  )٣

 .ويقال له باب املُفاعلة أو باب الفعال) الفاء
  

  
  



 
 



  الدرس اخلامس والعشرون

 )٢( الثالثي املزيد فيه

اليت زيد فيه حرفان أو ثالثة أحرف األوزان  
  :األمثلة

  تباعد يتباعد –بعد 
  تقَاتلَ يتقَاتلُ –قَتلَ 

 ركَس– ركَستي ركَست 
 دمج– دمجتي دمجت 

 قَطَع– عقَطني قَطَعنا 
 انفَصلَ ينفَصلُ –فَصلَ 

 عمج– عمتجي عمتجا 
 فَقَر– رقفْتي قَرفْتا 

 رمح– رمحي رمحا 
 فَرص– فَرصي فَرصا 



 
 



  :البحث
ومجد وغريها من األفعال األول يف  ،بعد، وكسر: اذا تأملنا األفعال

األمثلة جند أن كل واحد منها فعل من الثالثي ارد الذي كان ماضيه 
أما اذا نظرنا إىل األفعال احملاذية . دةعلى ثالثة أحرف أصلية من غري زيا

ف . هلذه األفعال فنجد أا هي هذه األفعال نفسها، لكن بزيادة حرفني
املقابل له، ولكن قد زيد فيه ’ بعد‘مثال من املثال األول هو من ’ تباعد‘

. ، فوزنه يتفاعل’تقاتل‘وكذلك احلال يف . تاء قبل الفاء وألف بعده
  .ويسمى باب التفاعل

’ كسر‘من املثالني الثالث والرابع، فإما من  ’جتمد‘و’ تكسر‘أما و
فوزما . يف العنيعبزيادة تاء قبل الفاء مع تض. احملاذيان هلما’ مجد‘و

  .تفعلَ يتفَعلُ، ويسمى باب التفعلِ
، ’فصل‘و’ قطع‘، فإما من ’انفصل‘و’ انقطع‘وهكذا احلال يف 

فوزما انفعل ينفعل، ويسمى باب . ءبزيادة ألف ونون قبل الفا
  .اإلنفعال

بزيادة ألف قبل الفاء وتاء ’ مجع‘و’ فقر‘فمن ’ اجتمع‘و’ افتقر‘أما 
  .بعده، فوزما افتعل يفتعل، ويسمى باب اإلفتعال

، بزيادة ’صفر‘و’ محر‘ومها من . اصفر‘و’ امحر‘: وكذلك الفعالن
فعلّ يفعلّ، ويسمى باب ألف قبل الفاء مع تضعيف الالم، فوزما ا

  .فعاللاإل

  :القاعدة
  القسم الثاين من الثالثي املزيد فيه ما زيد فيه حرفان

  :وله مخسة أوزان. على األحرف األصلية



 
 



بزيادة تاء قبل الفاء (تفاعل يتفاعل : الوزن األول )١
 .ويسمى باب التفاعل). وألف بعده

فاء مع بزيادة تاء قبل ال(تفعلَ يتفعل : الوزن الثاين )٢
 .، ويسمى باب التفَعلِ)تضعيف العني

بزيادة األلف والنون (انفَعلَ ينفَعلُ : الوزن الثالث )٣
 .نفعال، ويقال له باب اال)ءقبل الفا

بزيادة ألف قبل الفاء (افتعل يفتعل : الوزن الرابع )٤
 .فتعالب اال، ويسمى با)وتاء بعده

ء بل الفابزيادة ألف ق(افعلّ يفعلّ : الوزن اخلامس )٥
 .فْعاللويسمى باب اال). مع تضعيف الالم

  
  

 



 
 



  الدرس السادس والعشرون

  )٣( الثالثي املزيد فيه
  األوزان اليت زيد فيها ثالثة أحرف

  :األمثلة
 جرخ– رِجختسي جرختسا  

 استقْبلَ يستقْبِلُ –قَبِلَ 

 رمح– ارمحي ارمحا 
 فَرص– فَارصي فَارصا 

 بشع– بشوشعي بشوشعا 
 لَقخ– قللَوخي لَقلَوخا 

 اجلَوذَ يجلَوذُ –جلَذَ 

سقَع– ِسسنقْعي سسنقْعا 

 لَقي –سقلَنسقَى يلَنسا 



 
 



  :البحث
من خرج وقبل ومحر وصفر وغريها من األفعال األول  - اذا تأملنا 

أما اذا نظرنا األفعال احملاذية هلا جند أا . األمثلة جند أا من الثالثي ارد
هي األفعال املذكورة بنفسها ولكن بزيادة ثالثة أحرف على احلروف 

  .األصلية
بزيادة ’ خرج‘يف املثال األول جند أنه من ’ استخرج‘فأوالً نأخذ 

عل، ويسمى باب تففوزنه استفعل يس. ألف وتاء وسني قبل الفاء
  .ستفعالاال

بزيادة مهزة قبل الفاء ’ محر‘يف املثال الثالث فهو من ’ امحار‘وأما 
زنه إفعالّ يفعالّ، ويسمى باب فو. وألف بعد العني مع تضعيف الالم

  .فعياللاال
بزيادة ’ عشب‘يف املثال اخلامس وهو من ‘اعشوشب ‘وكذلك 

زنه افعوعل يفعوعل، لعني، فومهزة قبل الفاء وواو بعد العني مع تضعيف ا
  .فعيعالويسمى باب اال
بزيادة مهزة قبل الفاء ’ ذجل‘من املثال السابع من ’ اجلوذ‘كما ان 
  .فعوالفوزنه افعول، ويسمى باب اال. عنيوواوين بعد ال

’ قعس‘يف املثال الثامن، وهو من ’ اقعنسس‘وكذلك احلال يف 
زنه افعنلل فو. مع تضعيف الالم بزيادة مهزة قبل الفاء ونون بعد العني

  .فعنالليفعنلل، ويسمى باب اال
بزيادة ’ سلق‘يف املثال التاسع فهو من ’ اسلنقى‘وأما الفعل األخري 

زنه افعنلى يفعنلي، فو. مهزة قبل الفاء ونون بعد العني وألف بعد الالم
  .فعنالءويسمى باب اال



 
 



  :القاعدة
 ا زيدت فيه ثالثة القسم الثالث من الثالثي املزيد فيه م

  :وله ستة أوزان. أحرف على األحرف األصلية
بزيادة ألف وسني (استفعل يستفعل : الوزن األول )١

 .ستفعال، ويسمى باب اال)قبل الفاءوتاء 
بزيادة مهزة قبل الفاء (فعالّ يفعالّ ا: الوزن الثاين )٢

ويسمى باب ) يف الالموألف بعد العني مع تضع
 .فعياللاال

بزيادة مهزة قبل (افعوعل يفعوعل : الوزن الثالث )٣
ويسمى ) ني مع تضعيف العنيالفاء وواو بعد الع

 .فعيعالباب اال
بزيادة مهزة قبل الفاء (افعول يفعول : الوزن الرابع )٤

 .فعوالالويسمى باب ا) وواوين بعد العني
بزيادة مهزة قبل (افعنلل يفعنلل : الوزن اخلامس )٥

ويسمى ) المالفاء ونون بعد العني مع تضعيف ال
 .فعناللالباب ا

بزيادة مهزة قبل (افعنلى يفعنلى : الوزن السادس )٦
ويسمى ) ني وألف بعد الالمالفاء ونون بعد الع

 .فعنالءباب اال
  

  
  



 
 



  الدرس السابع والعشرون

 من بايب  املتفرعانالبابان 
  التفعل والتفاعل

  :األمثلة
   املُزملُيا أيها 
 فأنذرقم  الْمدثريا أيها 

 إىل هواهم إِثَّاقَلُواواجلهالء 

  :البحث
يف املثالني األول والثاين، جتد ’ املدثر‘و’ املزمل‘: أنظر إىل الكلمتني
ولكن من أي األوزان هذان . ’ادثَّر‘و’ ازمل‘أما امسا فاعلني من 

، ولكن مل نر وزنا كهذا يف الثالثي ’افَّعلَ‘الفعالن؟ وجند أن وزنه 
واحلق أن أوزان الفعل ال تتعدى إىل غريها، فكيف . لرباعي بنوعيهماوا

  حنل هذه املشكلة؟
واذا تأملنا هذا الوزن جند أنه فرع من باب التفعل من الثالثي املزيد 

وذلك أنه اذا كان فاء . فيه الذي زيد فيه تاء قبل الفاء مع تضعيف العني
 –، ض، ط، ظ ت، ث، د، ذ، ر، س، ش، ص: حرفا من ’ تفعلَ‘

يقلب تائه مثل الفاء فيدغم فيه بعد حذف حركته، وتؤيت مزة وصل 
وهو ’ تزملَ’ ‘ازملَ‘فاصل . مكسورة قبل الفعل لتعسر النطق بالساكن

زاء املقلوب الفقلب تائه مثل الفاء وهو الزاء، وادغمت . ’زمل‘تفعلَ من 



 
 



مزة وصل مكسورة قبل الفعل يت فأت’ زملَ‘: يف الزاء األصلية، فصار
تعسر النطق بالساكن، فإن الزاء املدغم ساكن، فتيسر النطق به بعد ل

  .’ازملَ‘اتيان اهلمزة، فصار الفعل، 
  ازملَ –زملَ  –ززمل  –تزمل  –زمل 
  .افَّعلافَّعلَ يفَّعلُ ويسمى باب : فوزنه

، ’تدثَّر‘أن هذا الفعل فرع من  جتد أيضا’ ادثر‘واذا تأملت كلمة 
  .’تزمل‘ففعل به ما فعل ب 

يف املثال الثالث، فال جند له وزنا يف ’ اثَّاقَلوا‘من ’ اثَّاقَلَ‘أما لفظ 
من الثالثي املزيد ’ تفاعل‘الثالثي والرباعي بنوعيه، فهو متفرع من وزن 

  .فيه الذي زيد فيه تاء قبل الفاء وألف بعده، فبابه التفاعل
ت، ث، د، ذ، ر، س، : حرفا من ’ تفاعل‘وذلك، انه اذا كان فاء 

ه مثل الفاء فيدغم فيه بعد حذف ؤيقلب تا –ش، ص، ض، ط، ظ 
حركته، وتؤيت مزة وصل مكسورة قبل الفعل لتعسر النطق بالساكن، 

فقلب تائه مثل الفاء وهو . ’ثقل‘وهو تفاعل من ’ تثَاقَلَ’ ‘اثَّاقل‘صل أف
فأتيت مزة ’ اقلثّ‘: مت الثاء املقلوب يف الثاء األصلية، فصارالثاء، وادغ

فإن الثاء املدغم . وصل مكسورة قبل الفعل لتعسر النطق بالساكن
  .’اثَّاقَلَ‘: ساكن، فتيسر النطق به بعد اتيان اهلمزة، فصار الفعل

  اثَّاقل –ثَّاقَلَ  –ثاقل ث –تثَاقَل : ثقل 
فَّاعلَ يفَّاعويسمى باب اإلفَّاعللُفوزنه ا ،  

  ن هذين البابني متفرعان من بايب التفعل والتفاعلأفعلمنا 



 
 



  :القاعدة
يتفرغ من بايب التفعل والتفاعل بابان آخران، ومها بابا 

  :وكيفية بنائهما أنه واإلفّاعل اإلفَّعل
  ل‘اذا كان فاءت، ث، د، ذ، ر، س، : حرفا من ’ تفع

ء فيدغم فيه مثل الفا هؤيقلب تا –ش، ص، ض، ط، ظ 
مزة وصل مكسورة قبل  بعد حذف حركته، وتؤتى

، افَّعل يفَّعلُ: الفعل لتعسر النطق بالساكن، فوزنه
لويسمى باب االفَّع.  

  ت، ث، د، ذ، ر، س، : حرفا من ’ تفاعل‘اذا كان فاء
ء فيدغم فيه ه مثل الفاؤيقلب تا –ش، ص، ض، ط، ظ 

مزة وصل مكسورة قبل  بعد حذف حركته، وتؤتى
اعلَ يفَّاعلُ، الفعل لتعسر النطق بالساكن، فوزنه افَّ

  .فَّاعلويسمى باب اال
  تمريناتال

عني الثالثي ارد واملزيد فيه يف الفقرة اآلتية وبني احلروف الزائدة يف 
  :املزيد فيه

يفتقر اإلنسان بطبيعته إىل النوم فيلزم على التلميذ أن يعجل به يف 
ن سهر طويال ضعف جسمه وعقله، إالليل ليستيقظ مبكّرا فإنه  أول

وحيسن أن ال يرقد عقب األكل فإن ذلك يسبب األحالم املخيفة ويفسد 
. املعدة، أو بعد أن يستذكر دروسه مباشرة، وإال مل يتمتع براحة النوم

وحيسن أن يغسل جسده ويبعد ما علق به من األقذار وأن يلتحف 
  .تاء مبا يدفئه، حىت ال يرتعد من الربدجسمه يف الش



 
 



  :عني احلروف الزائدة يف األفعال اآلتية
  اعشوشب  )٣  احضر  )٢  ارتعد  )١
  تبارك  )٦  اجتمع  )٥  انتقل  )٤
  مرذت  )٩  استخرج  )٨  شاهد  )٧

  امحار  )١٢  أخرب  )١١  صرف )١٠
  انتصر  )١٥  انكسر  )١٤  اجلوذ )١٣

  :من األفعال اآلتية’ افتعل‘ابن 
 قرب  )٣  عقد  )٢  حرم  )١
 محل  )٥  لزم  )٤

  :من األفعال اآلتية’ استفعل‘ابن 
 بشر  )٣  فهم  )٢  علم  )١
  غفر  )٥  كمل  )٤

  :من األفعال اآلتية’ تفعل‘ابن 
١(  مل٢  ع(  ربفَكَر  )٣  د 
  قَدم  )٥  جنب  )٤

  :من األفعال اآلتية’ فاعل‘ابن 
 بعد  )٣  جهد  )٢  شهد  )١
  نزع  )٥  قتل  )٤

  :اآلتية من احلروف الزائدة جرد األفعال
 تبادل  )٣  احدودب  )٢  استعمل  )١
 أفلح  )٦  جاوز  )٥  تأخر  )٤ 



 
 



 اسود  )٩  انطلق  )٨  مشّر  )٧
  احتقر )١٠

  :أكتب األوزان لألفعال اآلتية
 انتبذ  )٣  تقول  )٢  استرحم  )١
 اعتنق  )٦  كره  )٥  تنابز  )٤
 اخشوشن  )٩  اصفر  )٨  انتبه  )٧

١٠( امحار  
  :من األفعال اليت تصلح هلما’ علَفَّاوا’ افَّعل‘ابن 

 ذكر  )٣  صلح  )٢  درك  )١
 كتب  )٦  دسر  )٥ رمل  )٤
 مجع  )٩ فتح  )٨  ظلم  )٧

  صدق )١٠
  

  
  
  
  
  



 
 



  الدرس الثامن والعشرون

  الرباعي ارد ووزنه
  :األمثلة

  اجلاين زِلْزاال عظيما زلْزلَالشرطي استجواب 
ثَرعالصيب أوراق الكتاب ب 

جرحدالكرة دحرجة ت 
  :البحث

يف األمثلة السابقة جتد ان ’ دحرج‘و’ بعثَر‘و’ زلْزلَ‘: تأمل الكلمات
مثال، ’ زلْزلَ‘ف . كل واحد منها فعل ماض واذا حذفنا منه شيئا مل يفد معىن

ال معىن له، وكذلك احلال اذا . ’زلْز‘منه الالم يف اآلخر يصري اذا حذفنا 
فنستفيد منه ان حروفه كلها أصلية ليس فيها شيئ . خرآ حذفنا منه أي حرف

. يف الثالث’ دحرج‘يف املثال الثاين و’ بعثَر‘وهذا هو احلال يف . من الزوائد
وكل فعل . فكل واحد من هذه األفعال فعل ماض على أربعة أحرف أصلية

ال له ويق. ’للُيفَع’ فَعلَلَ‘ووزنه . كذلك يسمى الرباعي ارد هكان ماضي
. يف املثال األول’ زِلْزال‘مثل ’ فعالَلِ‘لكون مصدره على ’ الفعالَلِ‘باب 

  .يف املثال الثالث’ دحرجة‘مثل ’ الْفَعلَلَة‘ويقال أيضا باب 
ففهم . واذا تتبعنا األفعال من الرباعي ارد مل جند سوى هذا الوزن

  .له وزن واحد فقط دأن الرباعي ار
  :ةالقاعد
 رد هو الفعل الذي كان ماضيه على أربعة أحرف أصليةالرباعي ا.  
  لُ‘وله وزن واحد فقط وهولفَعلَلَ يويقال له باب ’ فَع

  .’الْفَعلَلَة‘، ويقال أيضا باب ’الفعالَل‘



 
 



  الدرس التاسع والعشرون

  الرباعي املزيد فيه و أوزانه
  :األمثلة

 جرحد–  جرحدت– حردتيج  
 ثَرعب–  ثَرعبت– ثَرعبتي 

 مجرح–  مجنرحا– جِمنرحي 

 يقْشعر –اقْشعر  –شعر قََ
  :البحث

يف املثالني األول والثاين جند ’ تبعثَر‘و ’ تدحرج‘: اذا تأملنا الفعلني
ففي كل . اعي ارد، ومها كما تعرف، من الرب’بعثَر‘أما من دحرج و 

تفَعلَلَ ‘فوزنه . واحد من هذين الفعلني حرف زائد، وهو التاء قبل الفاء
  .ويسمى باب التفعلُلَ’ يتفَعلَلُ

’ حرجم‘يف املثال الثالث جند أنه من ’ احرنجم‘وكذلك اذا تأملنا 
اء والنون ففيه حرفان زائدان أيضا ومها األلف قبل الف. من الرباعي ارد
  .ويسمى باب اِإلفْعنالَل’ للُافْعنلَلَ يفْعن‘بعد العني، فوزنه 

من ’ قَشعر‘يف املثال الرابع جند أنه من ’ اقْشعر‘أما اذا نظرنا إىل 
تضعيف  الرباعي ارد وفيه حرفان زائدان، ومها األلف قبل الفاء مع

  .ويسمى باب اِإلفْعالَلّيفْعللُّ  لَّافْعلَ‘الالم، فوزنه 



 
 



فنستفيد من هذا البحث أن كال من هذه األفعال من الرباعي املزيد 
  .واذا تتبعنا كل فعل من الرباعي املزيد فيه مل جند سوى هذه الثالثة. فيه

  :القاعدة
  الرباعي املزيد فيه هو الفعل الذي كان ماضيه على

ى أربعة أحرف أصلية وقد زيد فيه حرف أو حرفان عل
  .األحرف األصلية

 وهو قسمان:  
وله وزن واحد فقط، وهو . ما زيد فيه حرف واحد) ١

  تفَعلَلَ يتفَعلَلُ بزيادة التاء قبل الفاء، ويسمى باب التفعلُلِ
 :ما زيدفيه حرفان، وهذا على نوعني) ٢
  ما زيد فيه األلف والنون، وله وزن واحد فقط وهو

العني، دة ألف قبل الفاء ونون بعد افْعنلَلَ يفْعنللُ بزيا
 .ويسمى باب اِإلفْعنالَلِ

  ما زيد فيه األلف مع تضعيف الالم، وله أيضا وزن
، بزيادة ألف قبل الفاء مع يفْعللُّ افْعلَلَّواحد، وهو 

 .ف الالم، ويسمى باب اِإلفْعالَلّتضعي
  تمريناتال

وبني احلروف . اآلتيةعني الرباعي ارد واملزيد فيه يف العبارات 
  :الزائدة يف املزيد فيه

 دحرجت الكرة فتدحرج إىل وراء اجلدار )١
 اذا زلزلت األرض زلزاهلا )٢



 
 



 جلببت املرأة اجللباب )٣
 أال بذكر اهللا تطمئن القلوب )٤
 وتقشعر منه جلودهم )٥
 إذا بعثر ما يف القبور )٦
 فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها )٧
 مضمضت البنت وتوضأت )٨
 ب من الدرسامشأز الطال )٩

 اخرنطم الولد )١٠
  :لألفعال اآلتية نأكتب األوزا

  تبعثر) ٣  جلبب) ٢  مضمض) ١
  اقشعر) ٥  أطمأنّ) ٤

  :أكتب اردات لألفعال اآلتية
  امشأز) ٣  تسلسل) ٢  تدمدم) ١
  تدهور) ٥  تدهدَء) ٤

  :أكتب اسم الفاعل لألفعال اآلتية
  احرجنم) ٣  دهور) ٢  مضمض) ١
  سلسلت) ٥  تبعثر) ٤

  :صرف األفعال اآلتية
١ (مرصحلَ) ٣  طَأْطَأَ) ٢  تبنحت  
٤ (سدنح٥  ت (سدنه  

  :أكتب األفعال املاضية لألمساء اآلتية
  الزلزلة) ٣  املُطْمئنة) ٢  املهندس) ١
٤ (اررع٥  اإلقْش (جِمنراملُح  



 
 



  الدرس الثالثون

  طريقة تيسري حفظ صيغ األفعال
  على ثالثة أحرفمما زاد 

كْرِما فهو مامكْرا كْرِمي مأَكْر  
مكْرا فهو مامكْرا مكْري أُكْرِم  

يل األمر منه أَكْرِمكْرِم  
كْرِمالَ ي كْرِمالنهي ال ت  

  
مكَرا فهو مكْرِميت مكَري مكَر  
مكَرا فهو مكْرِميت مكَري مكُر  

  كَرم ليكَرم األمر منه
مكَرالَ ي مكَرالنهي ال ت  

  :البحث
. قد درست يف الثالثي ارد طريقة لتيسري حفظ صيغ األفعال منه

استحضار  كوميكن. ووضعنا هنا منوذجني لطريقة تيسري األفعال من غريه
مجيع صيغ األفعال من غري الثالثي باستخدام هذه الطريقة على ما بيناه 

  .هناك



 
 



  التمرينات

  :صرف األفعال اآلتية
  :منوذج

  لَّقعت  لَّقعتلُّقًا  يعت  لِّقعتفهو م  
  لِّقعوت  لَّقعتلُّقًا  يعت  لَّقعتفهو م  

  ليتعلَّق  تعلَّق  األمرمنه
  الَ يتعلَّق  الَ تتعلَّق  والنهي

 تقاعد  )٣  جاملَ  )٢  جتنب  )١
 درس  )٦  رهاستك  )٥ التزم  )٤
 جاندر  )٩ ابيض  )٨  أسلم  )٧

  انتسب )١٠
  

  
 

  الدرس احلادي والثالثون

  خصائص بعض األوزان
  :األمثلة

)ا(  )ب(  )ج(   



 
 



نخد  نختدِا  داخن  
عرد  عرتدا  عردا  

  ذَكَر  كَرذْتا  ذَّكَرا  
  عذَر  عرذْتا  عذَّرا  

عرز  عرتزا  عردزا  
لَعز  لَعتزا  لَعدزا  

 *   *     *  

  اتدنَ  اوتدنَ  ودنَ
دعو  دعتوا  دعتا  

  رسي  رسيتا  رستا  
  اتقَظَ  ايتقَظَ  يقَظَ  

 *     *    *  
طَلَع  لَعاطْت  اطَّلَع  

برض  برتضا  بطَرضا  
  ربص  ربتصا  رطَبصا  
  نظَع  نعتضا  نطَعضا  



 
 



  البحث
الطائفة  دخن و درع يف املثالني األول والثاين من: تأمل األفعال

) ب(من الثالثي ارد، وإذا قارنتهما بالفعلني من  األوىل جتد أما أفعال
ولكن إذا . ولكن قد بنيا من افْتعلَ. جتد أما هذان الفعالن أنفسهما

املقابلني هلما ماذا نرى؟ ومن أي وزن مها؟ إذا ) ج( من نظرنا الفعلني
فإن . مل جند وزنا يوازما ،تتبعنا األوزان من األنواع األربعة من األفعال

ادخن وادرع وزما افَّعلَ وال جند وزنا هكذا يف الثالثي ارد واملزيد 
ال يف اذَّكَر واذَّرع يف وكذا احل. فيه وكذلك الرباعي ارد واملزيد فيه
وهكذا ازدرع وازدلَع من املثالني . املثالني الثالث والرابع من هذه الطائفة
) ب(وإذا قارنا هذه األفعال من . اخلامس والسادس من هذه الطائفة

غري ) ب(هو األفعال من ) ج(جند أنّ كل واحد من ). ج(باألفعال  من 
ذلك أنّ وزن افْتعلَ إذا كان ). ج(بدلت بالدال يف قد ا) ب(أن التاء من 

.ه داال أو ذاال أو زاءا تقلب تاء افْتعلَ داالًؤفا  
مث نتأمل ودنَ ووعد ويسر يف األمثلة يف الطائفة الثانية جند أا 

جند أا هذه ) ب(وإذا قارناها باألفعال من . من الثالثي ارد أيضا
ولكن إذا قارنا باألفعال من . ولكن قد بنيت من افْتعلَاألفعال بعينها 

بعينها ) ب(هي األفعال من ) ج(فماذا نرى؟ نرى أن األفعال من ) ج(
وذلك أنه مىت كان فآء افتعلَ واوا أو يآًء . ائها قد أبدلت بالتاءفولكن 

’ اوتدنَ‘ر قلبت فائه تآء، مثال اتدنَ وهو من ودنَ فبنيت منه افْتعلَ فصا
صله أوأما اتسر ف. وكذلك احلال يف اتعد. اه بالتآء لكونه واوؤفأبدلت فا

رمن يس رسيته تآء لكونه يآءؤوأبدلت فا. ا.  
طلع وضرب وصرب وظعن، وقارا باألفعال : مث انظر األفعال

 ؤهاى سبيل ما بينا قبل جتد أن هذه األفعال قد أبدلت تاعلاحملاذية هلا 
من املثال األول من هذه ’ اطلع‘فأصل . فتعالبالطائ عند بنائها لال



 
 



وذلك . من طَلَع، ولكن التآء الزائدة فيه قد ابدلت بالطاء’ اطْتلَع‘الطائفة 
.ه بالطاءؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء تقلب تاؤان افتعل اذا كان فا  

  القاعدة
  .ه داالؤتبدل تاال أو زاء اداال أو ذ’ افتعل‘اذا كان فاء  )١
 .ه تآءؤاذا كان فآء افتعل واوا أو يآء أو ثآء تبدل فا )٢
اذا كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظآء تبدل  )٣

 .ه بالطاءتاؤ
  التمرينات

  :من األفعال اآلتية’ افْتعلَ‘أكتب 
  مين  )٤  يقظ  )٣  وعظَ  )٢  وزن  )١
  زحم  )٨  ظعن  )٧  طلب  )٦  صلع  )٥
  زاد  )١٠  زان  )٩
  :رد لألفعال اآلتيةأكتب ا
  اصطحب) ٤  اصطلح  )٣  اتعد  )٢  اتعظ  )١
  اظطلم  )٨  ادعى  )٧  اتكل  )٦  اضطرب  )٥
  اتصف  )١٠  اتسع  )٩
  

  
 



 
 



  الدرس الثاين والثالثون

  املضاعف
  األمثلة
  .اهللا على املؤمنني منلقد  )١
 الظلّ مدأمل تر إىل ربك كيف  )٢
 سولإىل اهللا والر فردوهوإن تنازعتم يف شيئ  )٣
 .ردوهابأحسن منها أو  فحيوا )٤

 
 األرض زلزاهلا زلْزِلَتاذا  )١
 عليهم رم دمدمفَ )٢

  :البحث
) رد(من، ومد وردوا : اذا تأملنا األفعال من الطائفة األوىل

. جتدها خمتلفة مما ألفنا فإن آخر كل منها حرف مشدد) حي(وحيوا 
’ من‘ملشدد يف األصل حرفان، مثال، وينبغي أن نعرف هنا أن احلرف ا

.وهلم جرا’ مدد‘وكذلك مد أصله . ’منن‘أصله   
وجتد أن هذه األفعال عينها والمها من جنس واحد فإما يف 

األول النون ويف الثاين الدال فإذا كان الفعل عينه والمه من جنس واحد 
.وهذا يف الثالثي. مثل هذا يسمى املضاعف  



 
 



زلزل : األول والثاين من الطائفة الثانية –نا املثالني وإذا تأمل
ودمدم جندمها فعلني رباعيني وجند أيضا أن فائهما والمهما األول من 

وكذلك جند أن . يف الثاين’ د‘يف األول و’ ز‘ومها  –جنس واحد 
وهو الالم يف األول وامليم . ا الثاين من جنس واحد أيضامعينهما والمه

.ا هو املضاعف يف الرباعيوهذ. يف الثاين  
  :القاعدة
املضاعف يف الثالثي هو الفعل الذي كان عينه والمه  )٤

  .من جنس واحد
ه والمه ؤاملضاعف يف الرباعي هو الفعل الذي كان فا )٥

األول من جنس واحد، وكذلك عينه والمه الثاين من 
 .جنس واحد

  
  

 



 
 



  الدرس الثالث والثالثون

  أحكام املضاعف
  :األمثلة
١( املراذا ج ءد عز  
 الرجالن اذا جدا عزا )٢
 الرجال اذا جدوا عزوا )٣
٤( تزاملرأة ع تاذا جد 
 الولد يشب مؤدبا )٥

 النساء إذا جددنَ عززنَ )١
٢( تززع دتدإذا ج تأن 
٣( تززع دتدأنا اذا ج 
٤( م نببشي البناتؤداتب 

 يا فاطمة، شقِّى التفاح )١
  آء، أُشقُقْن التفاحيا نس )٢

 

 ومن يرتد منكم -من يرتدد منكم عن دينه  )١



 
 



 ومن يشاق الرسول –ومن يشاقق الرسول  )٢

  :البحث
ومتصرفاته يف األمثلة يف الطائفة األوىل ’ جد‘اذا تأملنا األفعال 

.أفعاال مضاعفة من الثالثي لكون عينها والمها من جنس واحد اجنده  
’ عز‘و’ جد‘إىل األمثلة ونتأمل أشكاهلا املختلفة فنأخذ ونرجع 

وهذا التشديد . يف األمثلة األربعة يف الطائفة األوىل جندها مشددا آخرها
وجند أن أصل جد جدد وكذلك أصل عز عزز فكان . يسمى اإلدغام

فحذفت حركة . العني والالم من جنس واحد مع كون الثاين متحركا
وهلذا يسمى هذا .  وادغم وادخل يف الثاين، فصار جد وعزاألوىل

.التشديد اإلدغام  
الذي اجتمع فيه متجانسان (وإذا تأملنا األفعال من هذا القبيل 

جند أن هذه األفعال تكون أبدا ) ومل تقع فاصل مع كون الثاين متحركا
فعل مع اإلدغام ومل يفك يف شيئ منها كما جند يف األمثلة ففهم أن ال

الذي اجتمع فيه متجانسان ومل يقع بينهما فاصل مع كون الثاين متحركا 
.جيب فيه اإلدغام  

من ’ أْشقُقْن‘، و’يشببن‘و’ وعززت’ جددنَ‘وإذا تأملنا األفعال 
. الطائفة الثانية جتدها مضاعفة أيضا لكون عينها والمها من جنس واحد

وال جتد سببا سوى  ؟املانع من اإلدغامولكن مل جند فيه اإلدغام فما هو 
أن الثاين ليس مبتحرك، فال ميكن اإلدغام، ملا عرفنا أن من شروط اإلدغام 

وإذا حبثنا املواضع اليت يقع فيها الالم ساكنا . أن يكون الثاين متحركا
قد اتصل ا ضمائر الرفع املتحركة وهي التآء املتحركة ونون  هجندها أن

فإن هذه الضمائر تقتضي أن يكون ما . ة على الفاعلالنسوة ونا الدال
وإذا تتبعنا كل . قبلها ساكنا وهو الثاين من املتجانسني، فال ميكن اإلدغام



 
 



ن األفعال املضاعفة أففهم . فعل من هذا القبيل جندها وقد فُك ادغامها
.اذا اتصلت ا ضمائر الرفع املتحركة ميتنع ادغامها  

واألمر من املضاعف جندها مدغمة أبدا، إال واذا تتبعنا املضارع 
الرابع يف املثالني ’ اُشقُقْن‘و’ يشببن‘اذا اتصلت به نون النسوة كما يف 

.من الطائفة الثانية والثاين من الطائفة الثالثة  
يف املثالني يف الطائفة الثالثة ’ يشاقِ‘و’ يرتد‘أما اذا تأملنا الفعلني 

يرتدد : ولكن إىل تأملنا الفعلني املتحاذيني. مع اإلدغام جندمها مضاعفتني
ونرى كل واحد من هذين . ويشاقق جتدمها عينهما ولكن قد فك ادغامه

واذا تتبعنا كل فعل مضاعف . الفعلني مفردا مذكرا قد دخل عليه اجلازم
يدل على الواحد قد دخل عليه اجلازم أو كان آخره ساكنا جنده مع 

فعلم أن . مه مرة أخرى كما سندرسه يف الدرس اآليتاإلدغام مرة وعد
وقد دخل عليه اجلازم جيوز ادغامه وجيوز  ااملضاعف اذا كان مفردا واحد

.أيضا فك اإلدغام  
  :القاعدة
  اإلدغام هو ادخال حرف األول من املتجانسني يف الثاين

  .املتحرك بعد حذف حركة األول
 تجانسان ومل اإلدغام واجب يف الفعل الذي اجتمع فيه م

 يقع بينهما فاصل مع كون الثاين متحركا
  اإلدغام ممتنع يف املضاعف الذي اتصلت به ضمائر الرفع

 .املتحركة
  اإلدغام جائز يف املضاعف اذا كان مفردا وقد دخل

 .عليه اجلازم



 
 



  



 
 



  الدرس الرابع والثالثون

 أحوال املضاعف
  عند اجلزم ويف األمر

  :األمثلة
فَلْيستعف/ فَلْيستعف / يستعفف ومن كان غنيا فَلْ  

 مهقَلُّبت كرفال يغر / رغمل ي / رغي لَم /رغمل ي  
 ال تقْصص رؤياك

 ضعي لَم / ضعي لَم /ضضعي لَم  
 رفي لَم / رفي لَم /فْرِري لَم  

تدد منكم عن دينهومن ير/ من يرتد منكم عن دينه   
  كي إليلَة بِجِذْعِوهزخالن  
 فَشدوا الوثاق 
 وها عليرد 
 فحيوا بأحسن منها أو ردوها 
 ِسكأو أَم ننفام 

  :البحث
فلْيستعفف، الَ يغرر، الَ تقْصص يف الطائفة األوىل : تأمل األفعال

فإن . وجند أيضا أا أفعال جمزومةمن األمثلة جتد أا أفعال مضاعفة 
. ا سبقهما ال للنهيمتقصص فإووكذلك يغرر . األول سبقه الم األمر



 
 



ونرى هذه األفعال غري مدغمة وجدير بالذكرهنا أن أصول هذه األفعال 
فإذا حبثنا سبب فك . ويغر وتقُص وهلم جرا) من عف(استعف : هي

.سوى دخول اجلوازم عليهااإلدغام هنا مل جند   
جند أ ومتُد ا اذا تأملنا يرتدضاعفة املعال من األفا أيضا مأم

ولكنها نراها مدغمة خبالف األفعال اليت . زومة لدخول اجلوازم عليهاا
.يف الطائفة األوىل من األمثلة  

م من هذا أن املضاعف جيوز ادغامه وفكه عند دخول ففه
.اجلوازم عليه  

احلال يف األمر، فإنّ األفعال يف الطائفة الثالثة من وكذلك 
اضمم، واغضض، فإن : األمثلة كلها أفعال أمر من املضاعف مثال

.ا ضم وغَضمماضيه  
كلها أفعال مضاعفة من األمر قد فأما األفعال يف الطائفة الرابعة 

يضا اإلدغام وجيوز أ ها أن األمر من املضاعف جيوز فيهأدغمت ففهم من
.فكه  

مل يغر، لَم يغر، لَم يغر، لَم يغرر جند أن هذه : تأمل األفعال
فاألصل فيه يغرر . األفعال مضارع غَر على وزن يفعل مضموم العني

مل يغرر فاألول متحرك والثاين : اجلازم فكان األصل’ مل‘فدخل عليه 
كون احلرف الثاين من ساكن وقد قدمنا أن شرط اإلدغام أن ي

وهو هنا ساكن فال يدغم، فيقال مل يغرر بفك  ااملتجانسني متحرك
وإن كان األمر كذلك فمن أين يأيت اإلدغام يف هذه األفعال . اإلدغام

والسبب يف ذلك هو أن السكون هنا عارض لدخول اجلازم . املذكورة
الفعل يغرر بالضم عليه، وليس بأصل فإنه اذا أُزيل اجلازم من هنا يكون 

خبالف السكون يف مددت (فإلعتداد ذا السكون فيدغم األول يف الثاين 
وحنوه فإنه أيضا عارض ألن هذه الضمائر كجزء من الكلمة وسكن ما 

).قبلها داللة على ذلك  



 
 



ففهم منه أن الواحد من املضاعف جيوز فيه اإلدغام وفكه اذا 
اذا عدنا إىل األفعال مرة أخرى جند أما . دخل اجلازم عليه كما قدمنا

بعضها متحركا باحلركات الثالث الفتح والكسر والضم عند اإلدغام 
اذا حبثنا جند  ؟فما هو السبب! وبعضها متحركا بالفتح والكسر فحسب

ما ان يكون مفتوح العني يف املضارع أو مكسوره إأن سببه هو أنّ الفعل 
جيوز فيه عند دخول اجلازم  فإذا كان مفتوحه ومكسوره. أو مضمومه

ضعي ،ضفتح آخره وكسره مثل ع . ضعفاألصل فَي ،حفْتهو على وزن ي
عمكسور العنيي رِبضعلى وزن ي فْرِرفاألصل فيه ي رفومثل ي ضض .

فإذا ورد الواحد من املضاعف على هذين الوزنني جيوز يف آخره الفتح 
أما الكسر فألن الساكن اذا حرك . عليه والكسر عند دخول اجلازم

وألن اجلزم قد جعل . خيسر ملا بني الكسر والسكون من التآحرك بالك
فكذا جعل الكسر عوضا عن . عوضا عن اجلر عند تعذُّر اجلر يف األفعال

اجلزم عند تعذُّرِ السكون، واما الفتح فلكونه أخف وميكن أن يقال 
مل يفر وحنوه ملتابعة العني وكذلك الفتح يف مل يعض  أيضا، أن الكسر يف

) بضم دوهو أيضا ملتابعة العني فإن أصله مل ميد وكذلك الضم يف مل ميد
).العني  

أما اذا كان الفعل مضموم العني يف املضارع فيجوز يف آخره 
. وجيوز أيضا فكه. احلركات الثالث عند دخول اجلازم مع اإلدغام

فة والكسر ألنه األصل يف حركة الساكن والضم إلتباع العني فالفتح للخ
.رأيناكما   

: وهذا هو احلكم يف األمر مثل فر من يفر فإنه جيوز فيه أن يقال
ا ،رف ،رففْرِر .عي ضمن ع ضبالفتحومثل ع ض . ،ضع ،ضفيقال فيه ع

ضضعا .يقال م دمي دمن م دومدداُم ،دم ،دم ،د.  
  :القاعدة



 
 



 فإذا كان الفعل مفتوح : اذا دخل اجلازم على املضاعف
العني أو مكسوره يف املضارع جيوز فيه فتح اآلخر 

  .وكسره مع اإلدغام وجيوز أيضا فك اإلدغام
  فإن كان الفعل مضموم العني يف املضارع فيجوز فيه

جيوز أيضا فك احلركات الثالث يف آخره مع اإلدغام و
  .اإلدغام

 وهكذا حكم األمر. 
  التمرينات

  :عني املضاعف من اجلمل اآلتية
  لةخوهزي إليك جبذع الن )١
 مضمضت باملآء العذب )٢
 ظامل على يديهليوم يعض ا )٣
 الرجل من الغضب هامحر وج )٤
 وهم يف ريبهم يترددون )٥
 وال راد ملا قضيت )٦
 مث رددناه أسفل سافلني )٧
 يا أيها املدثر )٨
 لتم إىل األرضاثَّاقَ )٩

  :اسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
١(  ٢ رد(  ضع٣ ي(  دوي 



 
 



٤(  دؤي ٥ لَم(  دع 
  :أسند األفعال اآلتية إىل التاء املتحركة

١(  د٢ اَع(  دتر٣ ا(  زتها 
٤(  دعتس٥ ا(  دم 

  :الدال على الفاعل’ نا‘أسند األفعال إىل 
١(  د٢ ش(  ض٣ ع(  يح 
٤( )٥ بلَّ   نم 

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
١(  د٢ اُع(  د٣ ج(  زع 
٤(  دم٥ الَ ت(  دم 

  :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
١(  د٢ ش(  ٣ قَر(  رمي 
٤(  رف٥ ي(  ٦ جِد(  بص 
٧(  د٨ م(  دعي ٩ لَم(  دترا 

ف األفعال اآلتيةصر:  
:منوذج  

 دش دشا يدش فهو شاد 
 دش دشي دش وددشفهو م 

 ليشد شد األمر منه
 الَ يشد الَ تشد والنهي

١(  ض٢  ع(  ٣  فَر(  دم  
٤(  ٥  أَقَر(  دتشا  
  



 
 



  
  



 
 



  الدرس اخلامس والثالثون

  املعتل
  األمثلة

  بطل ما كانوا يعملونفوقع احلق و
 قال رب إني وهن العظم مني

 ما زاغ البصر وما طغى

  البحث
يف املثال األول، ليس يف حروفه األصلية شيئ ’ بطل‘أنظر فعل 

وقد . وهذا النوع من األفعال يسمى الصحيح). أوي(من حروف العلة 
.درسنا أحكامه وكيفية تصريفه يف الدروس السابقة  

وقع، قال، وهن، زاغ، طغى جند أن : األفعال أما إذا نظرنا إىل
ه من حروف ؤكل واحد منها فيه شيئ من حروف العلة، فبعضها فا

العلة مثل وقع، و وهن، وبعضها عينه من حروف العلّة مثل قال، وزاغ، 
وهذا النوع من األفعال يسمى . وبعضها المه من حروف العلة مثل طغى

.’املعتل‘  
ه من ؤفما كان فا: الفعل إىل أقسامفعلى هذا، ميكن ان نقسم 

: ، وما كان عينه من حروف العلة يسمى’املثال‘: حروف العلة يسمى
وقد . ’الناقص‘: ، وما كان المه من حروف العلة يسمى’األجوف‘

، مثل ’اللفيف املقرون‘يكون عينه والمه من حروف العلة، فهذا يسمى 



 
 



، فهذا يسمى ه والمه من حروف العلةؤلوى وعوى، وقد يكون فا
.فاموع مخسة أقسام. ، مثل ويل، وقى’اللفيف املفروق‘  

  القاعدة
 صحيح و معتلّ: الفعل نوعان  
 هو الفعل الذي ليس يف حروفه األصلية شيئ : الصحيح

  ).أوي(من حروف العلة 
  ّهو الفعل الذي كان يف حروفه األصلية شيئ : املعتل

  من حروف العلة
 املعتلّ على مخسة أقسام:  
 ه من حروف العلةؤهو الفعل الذي كان فا: ثالامل.  
 هو الفعل الذي كان عينه من حروف العلة: األجوف 
 هو الفعل الذي كان المه من حروف العلة: الناقص 
 هو الفعل الذي كان عينه والمه من : اللفيف املقرون

 .حروف العلة
 ه والمه من ؤهو الفعل الذي كان فا: اللفيف املفروق

 .حروف العلة
  تمريناتال



 
 



ان السبب من الفقرة يميز األفعال املعتلة من األفعال الصحيحة مع ب
  :اآلتية

كان إياس بن معاوية قاضيا زكيا، فصل كثريا من املشكالت 
يا : يوم، جائه رجل يشكو أحد التجار فقال تبأسلوب بسيط، وذا

سيدي، لقد استودعت هذا الرجل ماال كثريا وخرجت يف رحلة يل، 
: القاضي سألفانظر ماذا ترى؟ . أنكر أنه أخذ هذا املالفلما عدت 

كنا عند شجرة يف : وأين كنتما عندما أعطيته املال؟ أجاب الشاكي
ال : هل صحيح ما يقول الرجل؟ أجاب: قال القاضي للتاجر: الصحراء
قال . ما أخذت منه ماال، وال رأيت هذه الشجرة يف حيايت! يا سيدي

هذه الشجرة، فلعلّ اهللا يوضح لك هناك  اذهب إىل: القاضي للشاكي
ما أنك واريت مالك عند الشجرة إأنك ال تقول احلقيقة وفإما حقا، 

.ونسيت  
  :عني األفعال اآلتية يف أي نوع من املعتل

 وعى) ٣  اشترى) ٢  جىن) ١
 روي) ٦  رضي) ٥ نوى) ٤
٧ (وعظ) ٩ دان) ٨  مين 

  صام) ١٠
  

  
  

 
  الدرس السادس والثالثون



 
 



  لاملثا
  :األمثلة

الْمو نِنيمؤاهللا الْم دعواتنج اتنمؤ  
 وجِلَت قُلُوبهم
الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش 
ولَدي لَمو دلي لَم 
 فَلَن تجِد لَه نصريا

همهم في األموالِ واَألوالَد وعدوشارِكْ  
زإذا وعدت عدةً فَأَنجِ  

الذين آمنوا لَم ييئَسِأَفَ  
 قَالُوا الَ توجلْ
 هيهات هيهات لما توعدون

  البحث
ه من ؤقد درسنا يف الدرس السابق أن الفعل الذي كان فا

فإذا حبثنا األفعال يف هذه األمثلة جند أن . ’املثال‘حروف العلة يسمى 
وجد، وجِلَ وما  وعد، يئس، ولَد،: كثريا منها من هذا النوع، مثال

.ه واو، وبعضها ياءؤتصرف منها، فإن بعضها فا  
فإذا أخذنا فعال منها وأسندناه إىل ضمائر الرفع البارزة، فال جند 

ت، و ركبن و كَتبت و وعد: املثال، مثال فرقا بني الفعل الصحيح وبني
جِلْنو .فنستنبط منه أن املثال مياثل ويابِشيف كثري من  الصحيح ه

.أحكامه، فلذا مسي مثاال  



 
 



فإن . ولكن إذا رجعنا إىل مضارع كثري منها جند احلكم خمتلفا
وعد، ولَد، : هيعد، يلد، يجِد يف األمثلة كان ماضي: كالّ من افعال

وهو الواو يف كلها  –فنجد كال منها حمذوف الفاء . وجد، على الترتيب
.عينه مكسورا من املضارع، مع كون –  

كانا مضارعني  فإنييئَس، والَ توجلْ، : أما اذا نظرنا إىل الفعلني
وهو الياء يف األول  –يئس و وجِلَ من املثال لكن مل حيذف الفاء : ل

فما هو السبب؟ السبب هو أن املثال حيذف . منهما –والواو يف الثاين 
مكسور العني، كما رأينا يف ه يف املضارع اذا كان واويا مع كونه ؤفا

فإذا مل يكن الفعل واويا، أو مل يكن مضارعه مكسور العني فال . األمثلة
.حيذف  

أن ) ١: فظهر لنا من ذلك، أن حلذف الفاء من املضارع شرطان
.أن يكون مكسور العني يف املضارع) ٢يكون الفعل واويا   

ملثال السادس وعدهم يف ا: وإذا رجعنا إىل األمثلة ونظرنا إىل
وعدةً يف السابع جندمها حمذويف الفاء أيضا، وذلك أن األول صيغة أمر 

احلاضر لدعاه  –الواو  –وقد حذفنا الفاء . ونمنه يف املضارع كما بي
فتتبعه . وقد درسنا قبل، أن أمر احلاضر امنا يبين من صيغة املضارع. هناك

.وهكذا احلال يف النهي أيضا. يف احلذف  
، فان أصله ’فعلَة‘فانه مصدر لوعد، على وزن ’ عدة‘وأما 

فهذا هو املوضع الثاين الذي حيذف فيه فاء املثال، فحذف الفاء . ’وِعدة‘
من أوله بعد نقل حركته إىل ما بعده، وأيت بالتنوين يف آخره  –الواو  –

.احملذوفة الواوعوضا عن   
وهو صورة جمهول . العاشر يف املثال’ توعدون‘مث أنظر إىل 

هنا؟ وذلك، انا علمنا أنه  الواوفلم اعيدت . هؤالذي حذف فا’ يعدونَ‘
. أن يكون مكسور العني يف املضارع –الواو  –يشترط حلذف الفاء 

وقد أزيلت كسرة العني هنا لبنائه على اهول، فعدم هذا الشرط، 
.احملذوفة –الفاء  –فاعيدت الواو   



 
 



  القاعدة
 ذف فاء املثال يف املضارع بشرط أن يكون الفعل حي

  .واويا مع كون مضارعه مكسور العني
  وكذلك حيذف يف األمر والنهي واملصدر الذي ورد

  .على وزن فعلَة
 إذا أزيلت كسرة العني يف املضارع أعيدت الفاء احملذوفة. 

  التمرينات

  :يف العبارات اآلتية’ املثال‘عني 
  لومإذا ذكر اهللا وجلت ق )١
 املؤمن ال ييئس من رمحة اهللا )٢
 عمل لدنياك كأنك تعيش أبداا )٣
 ذا جاد املرأ سادإ )٤
 عمربن اخلطاب هو الذي وضع التاريخ اهلجري )٥
 مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد )٦
 إذا وعد أخلف )٧
 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء )٨
 ولقد يسرنا القرآن للذكر )٩

 ضع كلّ شيئ يف موضعه )١٠



 
 



  :ملضارع لألفعال اآلتية مث صرفهاأكتب ا
 يسر) ٣  وجل) ٢  وعظ) ١
  يقظَ) ٥  وجه) ٤
  :لألفعال اآلتية مث صرفه’ املاضي‘أكتب 
١ (جِد٢  ي (زِر٣  ي (رزوي 
  ييمن) ٥  يوزنُ) ٤

  :اجعل األفعال اآلتية جمهولة
 ييقَن) ٣  ييِسر) ٢  يعظُ) ١
٤ (هِص٥  ي (نميي  

  :فعال اآلتية معروفةاجعل األ
 يوسر) ٣  يوعد) ٢  يولَج) ١
  يوثَق) ٥  يوصل) ٤

  :إىل الضمائر األفعال اآلتية أسند
١ (ثَب٢  و (نق٣  ي (رسأَي 
٤ (قَّنيقَظَ) ٥  تيتسا  

  :وتفَعلَ من األفعال اآلتية’ استفعل‘و’ أَفْعل‘ابنِ 
 وهب) ٣  وجه) ٢  يسر) ١
٤ (ع) ٥  ظَقَيدو  

  :وصرف اآلتيةمن األفعال ’ لَعتفْا‘أكتب وزن 
 وسم) ٣  وهم) ٢  وعظ) ١
  قظي) ٥  وسق) ٤



 
 



  :صرف األفعال اآلتية
  :منوذج

  دعو  دعةً  يدع  دفهو واع  
  دعو  دوعةً  يدة  عودعوفهو م  

  ليعد  عد  :األمر منه
  ال يعد  ال تعد  :والنهي

  وزن  )٣  سري  )٢  وعظَ  )١
٤(  بججِلَ  )٥  وو  
  

  
  



 
 



  الدرس السابع والثالثون

  األجوف
 أحكام املاضي من األجوف

  :األمثلة
  ربك للملئكة اسجدوا الَوإذْ قَ )١
٢( اهلنيللناس اختذوين  أأنت قُلْت يوأم. 
 .ذام فصدقوهاج تالَإذا قَ )٣
 .وا مسعنا وأطعناالُقَ )٤
 اهيما يا ناركوين بردا وسالما على إبرنلْقُ )٥
٦( بالتاجر القلم بثالث روبيات اع 
 القلم بروبيتني تعبِ )٧
٨( خاف فْالطفل الكلب ولكن البنات ما خن 

  :البحث
قال وباع وخاف يف األمثلة جتد أا أفعال : أنظر إىل األفعال

ولكن إذا قارنت . ماضية من األجوف ألن عينها حرف علّة وهو األلف
وبعضها  لعنياا جتد بعضها حمذوف ابني هذه األفعال وبني سائر متصرف

:مثال. مثبوتا  



 
 



  قَالُوا –قَالَت  –قُلْنا  –قُلْت  –قال 
 افخ– فْنخ  

 اعب– تبِع  
 فما السبب يف ذلك؟

يف السادس و ’ عاب‘يف املثال األول و’ قال‘وذلك أنه إذا تأملت 
.تحركةمن ضمائر الرفع امل شيئيف الثامن جتدها ومل يتصل ا ’ خاف‘  

يف الثالث جتدمها وقد اتصلت ’ قالت‘، وابعِيف الر’ قالوا‘ولكن 
.ما واو اجلماعة وتاء التأنيث الساكنة  

الذي  –فإذا تأملنا كل فعل ماض من األجوف من هذا النوع 
ذف مل حي جتده. مل يتصل به شيئ من الضمائر أو اتصل به ضمائر ساكنة

.منه العني  
يف ’ بِعت‘يف اخلامس، و’ قلنا، املثال الثاين يف’ قُلْت‘مث أنظر إىل 
يف الثامن، جتدها قد اتصلت ا ضمائر الرفع املتحركة ’ خفْن‘السابع، و

الدالة على الفاعل يف ’ نا‘وهي تاء اخلطاب يف األول والثالث، و –
. وترى هذه األفعال حمذوف العني. الثامنالرابع، ونون النسوة يف 

من هذا النوع الذي اتصلت به ضمائر الرفع وهكذا جتد كل فعل 
.املتحركة حمذوف العني  

أخرى، جند مرة قلت وقلنا وبعت وخفْن : ونرجع إىل األفعال
بعضها مضموم الفاء كما يف قُلْت وقُلْنا، وبعضها مكسورا، كما يف 

فْنت وخوإمنا نستطيع ان ندرك سبب هذا اإلختالف اذا تأملنا . بِع
فإن هذه األلفات يف الفعل ليست بأصلية . ني يف هذه األفعالأصول الع

’ قَولَ’ ‘خاف‘و’ قال‘فإن أصل . بل هي منقلبة عن الواو أو الياء
. هنا أوزان الفعل أيضا ىوال بد أن يراع. ’بيع’ ‘باع‘ وخوِف، وأصل

فإذا ) بفتح العني يف املاضي وضمها يف املضارع(وزنه نصر ’ قال‘فأما 



 
 



ملنا كل فعل على هذا الوزن جنده مضموم الفاء وحمذوف العني عند تأ
.اتصاله بضمري رفع متحرك  

فإن فعل من الواو على هذا الوزن ينقل إىل . صمت –مثل صام 
 تموفأصل صمت صومت فنقل إىل ص. فَعل عند اتصاله ذه الضمائر

ىل الفاء لثقلها على الواو تاء املتحركة ونقلت ضمة الواو إالعند اتصاله ب
 –فحذف األول  –الواو وامليم  –قي ساكنان تصومت فال: فصارت

.فصارت صمت –الواو   
:فاألصل هكذا  

صمت –صومت  –صومت  –صومت  –صام   
وإذا تتبعنا كل فعل من الواوي على هذا الوزن جنده مضموم 

.متحرك فعٍضمري رالفاء بعد حذف العني منه عند اتصاله ب  
وإن كان من الواوي، ولكن وزنه ’ نام‘و’ خاف‘: فأما حنو

‘فال حاجة إىل نقله . مكسور العني يف املاضي وفتحها يف املضارع’ فَرِح
، فيثبت على فعل مكسور العني، فيكون التاء منه مكسورا بعد ’فَعلَ‘إىل 

.حذف العني عند اتصاله ذه الضمائر  
مث اتصل به تآء . فأصل خاف خوف. تخفْ –مثال خاف 

فصارت خوِفْت، ونقلت كسرة الواو . املتكلم من ضمائر الرفع املتحركة
الواو  –خوفْت فالتقي ساكنان : إىل الفاء لثقلها على الواو فصارت

.فصارت خفْت –الواو  –فحذف األول  –والفاء   
جنده  – حرِفَ –فإذا تتبعنا كل فعل من الواوي على هذا الوزن 

.مكسور الفاء بعد حذف العني عند اتصاله ذه الضمائر  
أما إذا كان الفعل يائيا مثل باع وسار فينقل فَعلَ مفتوح العني 

فيكون الفاء منه . يف املاضي إىل فعل مكسوره، عند اتصاله ذه الضمائر
فإن أصل باع بيع، . بِعت من باع: مكسورا بعد حذف العني، مثال

مكسور العني، بيِعت واتصل به تاء املتكلم فصارت بيعت مث نقل إىل 
ونقلت كسرة الياء إىل الفاء كما ذكرنا قبل، فصارت بِيعت فالتقى 



 
 



فنجد . فصارت بِعت –الياء  –فحذف األول  –الياء والعني  –ساكنان 
.األصل هكذا  

بِعت –بِيعت  –بيِعت  –بيعت : باع  
تتبعنا كل فعل من اليائي جنده مكسور الفاء بعد حذف  وإذا

.العني عند اتصاله ذه الضمائر  
  القاعدة
  الفعل املاضي من األجوف يثبت عينه إذا مل يتصل به

فع رشيئ من ضمائر الرفع املتحركة أو اتصل به ضمري 
  .ساكن

  وحيذف العني إذا اتصل به شيئ من ضمائر الرفع
  .املتحركة

 إذا كان  د اتصاله بضمري رفع متحركنويضم الفاء ع
رصواويا على وزن ن.  

 إذا كان لفاء عند اتصاله بضمري رفع متحركويكسر ا ،
  .على وزن فَرِح، أو كان الفعل يائيا مطلقا

  تمريناتال

  :من األفعال اآلتية’ األجوف‘عين 
 نام) ٤ رضي) ٣  قام) ٢  جاء) ١
٥ (داه٦  ش (ات٧ ب(  كَنلَ) ٨  سقع 
٩ (١٠ قَاد (افخ  



 
 



  :املتحركة’ تاءال‘أسند األفعال اآلتية إىل 
 نام) ٣  دام) ٢  رام) ١
  سار) ٥  بان) ٤

  :الساكنة’ تاءال‘أسند األفعال اآلتية إىل 
 دار) ٣  هام) ٢  جال) ١
  صال) ٥  طار) ٤

  أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
 مال) ٣  خاف) ٢  جار) ١
  كاد) ٥  زال) ٤
  

  
  

  س الثامن والثالثونالدر

  أحكام املاضي اهول
  من األجوف

  األمثلة
 قيلَ ادخل اجلنة
 وغيض املاء

  البحث



 
 



قيل وغيض، ومها ماضيان جمهوالن من قال : تأمل الفعلني
درسنا  وقد. وغاض، من األجوف، واألول منهما واوي والثاين يائي

بل اآلخر، للمفعول بضم فائه وكسر ما ق يبىنقبل، أن الفعل املاضي 
ولكن ماذا نرى هنا؟ الفاء هنا مكسورة والعني ساكنة، فلنرد الفعلني إىل 

قُوِلَ وغُيِض، فنقلت كسرة العني إىل ما قبلها بعد حذف : األصل
قولَ وغيض، مث قلبت الواو ياء، لسكوا وكسر ما : حركتها فيصريان

.قيلَ وغيض: أن انقبلها، فيصري  
اضٍ من األجوف، مكسور الفاء، اذا وهكذا جتد كل فعل م

.بنيته للمفعول سواء كان الفعل واويا أو يائيا  
  القاعدة
  ه إذا بنيته فاؤالفعل املاضي من األجوف يكسر

  .للمفعول، سواء كان الفعل واويا أو يائيا



 
 



  التمرينات

  :اجعل األفعال اآلتية جمهولة
  صام  )٣  خانَ  )٢  صانَ  )١
  اضغَ  )٥  حالَ  )٤

  :اجعل األفعال اآلتية معروفة
  ميرِ  )٣  ليم  )٢  بيع  )١
٤(  يديلَ  )٥  قع  

  :أسند األفعال اآلتية إىل تاء املتكلم
١(  ني٢  خ(  يفأُزِيلَ  )٣  خ  
٣(  ٥  أُجِيب(  جِيبتأُس  

  :أسند األفعال إىل الضمائر
١(  يم  )٢  أُرِيدق٣  است(  يدص  
٤(  ريت٥  أُخ(  يضغ  
  

  
  



 
 



  س التاسع والثالثونالدر

  أحكام املضارع يف األجوف
  األمثلة
  الناس يقوميوم  )١
 يقومانفآخران  )٢
 إال كما يقومونال  )٣
 لرم يبيتونوالذين  )٤
 كيدا يكيدونأم  )٥
 أبدا تعيشاعمل لدنياك كأنك  )٦
 غدا متوتواعمل آلخرتك كأنك  )٧
 بتربية أوالدهن منيقُالنساء الصاحلات  )٨
 القرآن يف ظالل يعشناملهذّبات  )٩

 اِإلمتحان نال يخفْالطالبات الذكيات  )١٠

  :البحث
إذا تأملنا األفعال اليت حتتها خط يف األمثلة السابقة جند أن كال 

مضارع قام ويبيت مضارع بات ’ يقوم‘فإن . منها مضارع من األجوف
.مضارع خاف) يخفْن(وخياف  عاشوتعيش مضارع   



 
 



فإن . أن قام من باب نصر وإذا تأملنا ميزان كل واحد منها جند
 –قام أصله قوم فمضارعه يقْوم يف األصل فنقلت ضمة الواو إىل ما قبلها 

.لتحركها وسكون ما قبلها فصار يقُوم –وهو القاف   
 كضرب يِتبي تيوكذلك بات ميزانه ضرب، فإنه يف األصل ب

ركة الفاء يف يضرِب فنقلت حركة الياء إىل ما قبلها لثقلها بعد حذف ح
املاضي وقلبت الياء ألفا لسكوا وانفتاح ما قبلها، ونقلت حركة الياء يف 

 املضارع أيضا إىل ما قبله لثقلها عليه وسكون ما قبله فصار يبيت) يِتبي
– بِيتيش). يعوكذلك احلال يف عاش ي.  

خوِف : فإنه من باب فرح ألن أصله) يخفْن(أما خياف 
،فوخفنقلت حركة الواو ملا قبله لثقلها عليه وسكون ما قبله مث قلب  ي

 –يخوف  –يخوف (الواو ألفا لسكونه وانفتاح ما قبله فصار خياف 
افخي.(  

ولنرجع إىل هذه األفعال يف األمثلة مرة أخرى فنرى أن هذه 
ة األفعال من األول إىل السابع من األمثلة ليس فيه تغري إال نقل احلرك
.وقلب احلرف ومل حيذف منه شيئ  

من، ويعشن ويخفْن، ليست كذلك فإن يقُ: ولكن األفعال
أصلها يقْومن ويعيِشن ويخوفْن، ففيها حذف احلرف أيضا إلن الواو يف 

فإن هذه األفعال . األول والثالث حمذوفة، كما أن الياء حمذوفة من يعشن
وة، فعلمنا أن املضارع من األجوف حيذف عينه قد اتصلت ا نون النس

إذا اتصل به نون النسوة، والسبب يف ذلك أن يقُوم، اذا اتصلت به نون 
يقُومن فيحذف : النسوة فيلتقي الساكنان ومها العني ولالم فيصري

ويقاس على ’ منيقُ‘فيصري  –هنا الواو  –العني  الساكن األول وهو
.ذلك سائر األفعال  

:رى التغريات هكذافن  
 مقْوي–  قُومي–  نقُومي– نقُمي  

ييِع ش–  يشعي–  نيشعي– نشعي  



 
 



 فوخي–  فوخي–  افخي–  افْنخي– فْنخي  
  :القاعدة
  الفعل املضارع من األجوف تنقل حركة العني منها إىل

العني وحيذف . الفاء ويبدل العني حبسب حركة ما قبله
 .إذا اتصلت به نون النسوة

  التمرينات

  :أكتب املضارع لألفعال اآلتية
  مالَت  )٣  خفْن  )٢  قالوا  )١
  اخترتن  )٦  استجبنا  )٥  زرتما  )٤
٧(  قَدتنا  )٨  انع٩  ج(  تبغ  

١٠( ابغْتا  
  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة

  مييستد  )٣  يشري  )٢  يكون  )١
  ينباص  )٥  يحتالُ  )٤

  :أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
١(  ٢  جيور(  ودع٣  ي(  يشعي  
٤(  امن٥  ي(  جِريتسي  

  :أسند األفعال اآلتية إىل ياء املخاطبة
١(  يدفاد  )٢  يتع٣  ي(  ريشتسي  
٤(  لُوم٥  ي(  نامي  



 
 



  :اإلثننيأسند األفعال اآلتية إىل ألف 
١(  وعج٢  ي(  قادن٣  ت(  ورزي  
٤(  يقضيثُ  )٥  يغتسي  

  :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
١(  يدفتسالُ  )٢  يتح٣  ي(  ازجني  
٤(  يبعالُ  )٥  يني  

  :فعال اآلتية ماضيااألاجعل كل فعل من 
١(  نقُمونَ  )٢  ييعطتس٣  ي(  نيومصت  
٤(  ينادتع٥  ت(  ارتونَ  )٦  اخوتمت  
٧(  بِيع٨  ي(  افخونَ  )٩  يامني 

١٠( انودجي  
  

  



 
 



  الدرس األربعون

 أحكام املضارع املبين 

  للمجهول من األجوف
  :األمثلة

  ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل
  الطعام يباع يف املطعم

  البحث
’ الَقَ‘جتد أنه مضارع مبين للمجهول من ’ يقَال‘: انظر إىل

إىل ما  –الواو  –فاألصل فيه يقْول على وزن يفْعلُ، فنقلت فتحة العني 
فقلب  –يقَول : ساكنا فصار اقبله لثقلها عليه وكون ما قبله صحيح

.يقَالُ: فصار. الواو ألفا لسكوا وانفتاح ما قبله  
يقَالُ –يقَولُ  –يقْولُ : يقول  
 لُقَنلذي بىن للمجهول، توهكذا كل فعل مضارع من األجوف ا

حركة العني منه إىل ما قبله مع قلب العني ألفا سواء كان الفعل واويا أو 
.يائيا  

  القاعدة



 
 



  قَلُاملضارع املبين للمجهول من األجوفنحركة العني  ت
سواء كان الفعل . منه إىل ما قبله مع قلب العني ألفا

  .واويا أو يائيا
  تمريناتال

  :من املعروفة يف األفعال اآلتية ةولميز األفعال اه
  يصاب  )٣  يخاف  )٢  يقَالُ  )١
  ينام  )٥  يباع  )٤

  :اجعل األفعال اآلتية مبنية للمجهول
١(  يمقتساع  )٢  يتب٣  ي(  يبذونُ  )٤ يصي 
 يذُوق  )٨  يغيثُ  )٧ يجِيب  )٦  يزيد  )٥
٩(  يحموغُ  )١٠   يصي  

  :مبنية للفاعل اجعل األفعال اآلتية
 يصام  )٤ يدان  )٣  يعار  )٢  يخاط  )١
٥(  فَادتس٦  ي(  الَم٧ ي(  ادتعاطُ  )٨  يمي 
  ينانُ  )١٠ يهانُ  )٩

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
  يجاب  )٣  يختار  )٢  يكَال  )١
  يذَاب  )٥  ينالُ  )٤

  :ةاسند األفعال اآلتية إىل ياء املخاطب
١(  الَم٢  ي(  اصبانُ  )٣  يبي  



 
 



٤(  اختا  )٥  يتيق  
  :أسند األفعال اآلتة إىل الضمائر

١(  قَامقَالُ  )٢  يكَالُ  )٣  يي  
  يعاد  )٥  يزان  )٤
  

  
  



 
 



  الدرس احلادي واألربعون

  أحكام املضارع ازوم من األجوف
  األمثلة

  ال تقُم فيه أبدا
  ال تقُولُوا راعنا

  يتهؤا لرصومو
  البحث

وقد دخلت عليه ال ’ مقا‘جتد أنه مضارع ’ ال تقُم‘: تأمل الفعل
جزمت ’ ال‘، فلما دخلت عليه ’تقْوم،الناهية، اجلازمة، وهو يف األصل 

ال ‘إىل ما قبله فصار  –الواو  –ال تقْوم نقلت ضمة العني : الفعل فصار
قُومالعني  –ذف األول فح –العني والالم  –فالتقي ساكنان ’ ت– 

:فنجد األصل هكذا. ’تقُم الَ‘: فصار  
قُومت : مقْوت–  قُومت–  قُومال ت– قُمال ت  

وكذلك جتد كل فعل مضارع من األجوف الذي دخل عليه 
: لتقاء الساكنني، مثلالاجلازم حيذف منه العني ان كان ما بعده ساكنا 

فخومل ت بِعمل ت.  
وهو أيضا مضارع قال الذي اتصلت به ’ ال تقُولُوا‘: وأما الفعل

واو اجلماعة ودخل عليه اجلازم ولكن مل حيذف منه العني لكون ما بعده 
.ال ختافا، وال تبيعي: متحركا، مثال  



 
 



فعلم أن املضارع من األجوف الذي دخل عليه اجلازم ال حيذف 
.منه العني إذا كان ما بعده متحركا  

صوموا ‘األمر والنهي أيضا كما نرى يف وجيري هذا احلكم يف 
.صوموا: فان األمر من تصومون’ يتهؤلر  

  :القاعدة
  إذا دخل اجلازم على املضارع من األجوف حيذف عينه

  .إذا كان ما بعده ساكنا
 وهذا احلكم . ويثبت العني إذا كان ما بعده متحركا

  .جار يف األمر والنهي أيضا
  تمريناتال

  :ألفعال اآلتيةعلى ا’ مل‘ادخل 
١(  فُوت٢  ي(  قُلْن٣  ي(  نيبِيع٤ ت(  امنت 
٥(  فَادتس٦  ي(  ادتاقَان  )٧ اَعس٨  ي(  جِيبي 
  يزِيد  )١٠  يستشرنَ  )٩

  :أكتب األمر من األفعال اآلتية
١(  ومر٢  ت(  نيومصونَ  )٣  توحرت  
٤(  انيدع٥  ت(  فْنقت  

  :األفعال اآلتية أدخل الم األمر على
  ينامون  )٣  يبِيتان  )٢  يجول  )١
٤(  نمقتس٥  ي(  كْنِست  



 
 



  :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
١(  لْ  )٢  زِدن٣  ال ت(  مقتسيل  
  لَم يقَلْ  )٥   يصنمل  )٤
  

  
  



 
 



  الدرس الثاين واألربعون

  دخول نون التوكيد على األجوف
  األمثلة

  يف ملّتنا نَّعودتأو لَ
لشيئ ولَقُوال ت ين فاعل ذلك غداإن  

  نّ أصنامكميدكتاهللا َأل
  يا نساء ال تخفْنانِّ

  البحث
، َألكيدنَّ، الَ تخفْنانِّ، كلها من ’ال تقُولَن‘و’ لَتعودنَّ‘: األفعال

فهل ترى فيها شيئا من . نون الثقيلة للتوكيدالاألجوف وقد دخل عليها 
نون اللَتعودنَّ أصله تعودون، ودخلت عليه : فإن’ نعم‘؟ اجلواب التغريات

فيه  ى، فالتقلَتعودونَّ: نون اإلعراب فصار الثقيلة مع الم اإلبتداء فحذف
: فحذف واو اجلماعة فصار –نون املدغمة الواو اجلماعة و –ساكنان 

.لَتعودنَّ  
لَتعودنَّ – لَتعودونَّ –لَتعودونن  –تعودونَ   

 قُولُ ودخل عليه النون مع ال الناهية فقُلبتأصله ت قُولَنأما ال ت
ال تقُولَن: ضمة الالم بالفتحة فصار  

الَ تقُولَن –تقُولُ   
’ألكيدنَّ‘وكذلك احلال يف   



 
 



فأصله ال تخفْن، وقد اتصل به نون النسوة  نِّال تخفْنا‘وأما 
ال تخفْنن فاجتمعت النونات نون : مع ال للنهي فصار ودخل عليه النون

النسوة ونونان للتأكيد وهو مكروه عند علماء التصريف فينبغي أن 
ولكن ال جيوز أن حيذف هذا  –وهو نون النسوة  –حيذف النون األول 

فأيت بألف بني هذا . النون ألنه ضمري جلمع اإلناث والضمري ال حيذف
ال : نون الثقيلة فصاراللة فارقا بني النونات مع كسر نون الثقيالالنون و

.تخفْنانِّ  
 فْنخت–  نفْنخانِّ –ال تفْنخالَ ت  

نون الثقيلة للتوكيد إذا دخل على الفظهر لنا من هذا البحث أن 
.األجوف تقلب ضمة الالم فتحة إذا مل يتصل بالفعل شيئ  

واو مع نونه، أو اتصل به أما إذا اتصل به واو اجلماعة فيحذف ال
وأما نون النسوة فال حيذف قط، يآء املخاطبة فيحذف الياء مع النون، 

نون النون الثقيلة فارقا بني النونات مع كسر البألف بينه وبني  ىتؤفي
.الثقيلة  

وإذا اتصل به ألف اإلثنني فيحذف نونه دون األلف مع كسر 
.نون الثقيلةال  

  القاعدة
 ري عليه جتنون الثقيلة العليه  ان األجوف إذا دخل

  :األحكام اآلتية
 .تقلب ضمة الالم فتحة، إذا مل يتصل به شيئ
 حيذف واو اجلماعة ويآء املخاطبة مع نوما

ويؤيت بألف بني نون النسوة ونون التوكيد فارقا بني 
 النونات

  حيذف نون املثين دون ألفه



 
 



  تمريناتال

  :ةأدخل النون الثقيلة على األفعال اآلتي
  يقُمن  )٣  يجِيئان  )٢  يقُولُون  )١
٤(  جِيبِنيوا  )٥  تلُوم٦  الَ ت(  زِد  
٧(  ٨  كُن(  في  )٩  خافخالَ ت  

١٠( نقُم  
  :جرد األفعال اآلتية من النون الثقيلة

١(  نانِّ  )٢  قُومنبِع٣  الَ ت(  افُنخ  
  الَ تخافَن  )٦  ليصومانِّ  )٥  زورِنَّ  )٤
  بِيعانِّ  )٩  صنانِّ  )٨  تطُوقن الَ  )٧

١٠( نلُوملَي  
  :أسند األفعال إىل واو اجلماعة

١(  نقُوم٢ الَ ي(  افَنخ٣ ال ي(
 نبِيعلَي 

٤(  نام٥ ن(  زورنَّ 
  :أسند األفعال اآلتية إىل يآء املخاطبة

١(  نيمقتس٢  لَي(  نامن٣  الَ ي(  وغَنص  
٤(  يلنيش٥  ع(  نالَمي  

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
١(  نومد٢  لَي(  نوصغنَّ  )٣  الَ يجِيدالَ ي  
٤(  ولَننَّ  )٥  جارتخلَي  



 
 



  :أسند األفعال إىل الضمائر
١(  نوحر٢  لَي(  وقَنس٣  الَ ي(  نأَجِيب  
٤(  ننَّ  )٥  بِيعارتخا  
  

  
  



 
 



  ثالث واألربعونالدرس ال

  اسم الفاعل من األجوف
  :األمثلة

  ووجدك عائال فأغىن
  إنكم عائدون

  وهو قائم يصلّى
  البحث

عائل وعائد وقائم من هذه األمثلة جند أا : إذا تأملنا الكلمات
واألول منها يائي، فإن . أمساء الفاعلني من عال وعاد وقام من األجوف

 -  اموقَ دوع – ادفإن أصل ع. انوياأصل عال عيل، والثاين والثالث و
ولكن مل نر فيها العني وترى بدله مهزة، فما هو السبب؟. موقَ  

والسبب يف ذلك أن األجوف يقلب عينه مهزة يف اسم الفاعل 
.سواء كان الفعل واويا أو يائيا  

 القاعدة
  يقلب عني األجوف مهزة يف اسم الفاعل سواء كان

 .الفعل واويا أو يائيا
  

  



 
 



  الدرس الرابع واألربعون

  اسم املفعول من األجوف
  األمثلة

  مخوفاألمر 
  مبِيعالشيئ 

  البحث
خموف ومبيع يف املثالني السابقني جند أما امسا : إذا نظرنا إىل

وقد . مفعول من خاف وباع من األجوف، فاألول واوي والثاين يائي
على وزن مفعول فينبغي  درسنا قبل يف اسم املفعول، انه يبين من الثالثي

 ان يقال مخوف ومبيوع، فكيف صارا هكذا؟
وذلك، أنا قلنا مرارا، ان حروف العلّة ال حيتمل احلركات 

 –لثقلها عليها، فنقلت ضمة الواو يف األول واليآء يف الثاين إىل ما قبلهما 
ع، فالتقى ومبيومخووف : فصارا –وهو اخلاء يف األول والباء يف الثاين 

فحذف العني الذي هو األول من  –العني وواو املفعول  –ساكنان 
مخوف ومبوع، وقد قلنا ان باع يائي، ولكن مبوع : فصارا –الساكنني 

قد يلتبس هل هو من الواوي، فينبغي أن يزال هذا اإللتباس، فقلب الواو 
.يآء وابدلت الضمة بالكسرة للمناسبة فصار مبيع  

:لهما هكذافنجد أص  
اعب : وعيبم– بمي وع–  وعبم– بِيعم  

مخوف –مخوف  –ف ومخو: خاف  



 
 



وهكذا كل اسم مفعول من األجوف حيذف العني منه بعد نقل 
.حركته إىل ما قبله  

  القاعدة
  ان اسم املفعول من األجوف حيذف العني منه بعد نقل

 .حركته إىل الفآء
  تمريناتال

  :سم الفاعل لألفعال اآلتيةأكتب ا
١(  ٢  نام(  ٣  قَام(  اتب  
٤(  اف٥  خ(  ابأَج  

  :أكتب اسم املفعول لألفعال اآلتية
  صاغَ  )٤  باع  )٣  قَالَ  )٢  صانَ  )١
  ٥(  اب٧  أَفَاد  )٦  ع(  ٨  غَاب(  اختار  

  خاف  )١٠  استقام  )٩
  :أكتب املضارع لألمساء اآلتية

١(  ت٢  اداملُع(  اقت٣  املُش(  جِريالطّائف  )٤  الْم  
٥(  نِريتوف  )٨  الطائر  )٧  قالطائ  )٦  املُساملَخ
  خميط  )١٠  املَشوق  )٩  

  :استعمل الكلمات اآلتية يف مجل مفيدة
  مستفَاد  )٣  مستقيم  )٢  غائب  )١
  مبيع  )٥  صائم  )٤



 
 



  :صرف األفعال اآلتية
  :منوذج

  قَالَ يقُولُ قَوالً فهو قَائلٌ
يلَ يقُولٌقالً فهو مقَالُ قَو  

  األمر قُلْ ليقُلْ
  والنهي الَ تقُلْ، الَ يقُلْ

١(  اف٢  خ(  ام٣  ن(  اعب  
٤(  ار٥  ج(  اجاز  )٦  فَات  
  اناب  )٩  اختار  )٨  استقام  )٧

١٠( قَادنا  
  

  
  



 
 



  الدرس اخلامس واألربعون

  أحكام املاضي من الناقص
  األمثلة

  منهما نجاوقال الذي 
  ىجيل إذا سوالل

وإذا تلَّوى سى يف األرضع  
  ى موسى لقومهقَستذا اسإو
استغىز  
رضاهللا عنه ي  

  سرو الرجل
  ا على حرد قادرينودوغَ

  وا الذين آمنوا قالوا آمناقُوإذا لَ
واالرجال سر  

 تجالبنت من الغرقن  
رضياملرأة عن ابنها ت  

تورالبنت س  



 
 



وجا ن– نتوج  
  سجيت – سجيا

ضا ري– ضريت  
  سروت –سروا 

  :البحث
جنا وسجى وسعى واستسقى واستغزى ورضي : تأمل األفعال

ا أفعال ماضية آخرها حرف أوسرو في الطائفة األوىل من األمثلة جتد 
 احرف –المه  –من حروف العلَة، وقد سبق ان الفعل الذي كان آخره 

.’الناقص‘ف العلّة يسمى وحرمن   
فاألول المه  يعوسنجو جنا وسعى من األمثلة أصلهما : الفعالن

واو والثاين يآء، فلم قلبتا ألفا؟ وذلك أن الواو واليآء إذا كانا متحركني 
وكتب األول باأللف لكون ألفه . وكان ما قبلهما مفتوحا يقلبان ألفا

.ياء لكونه منقلبا عن الياءوكتب الثاين بال. منقلبا عن الواو  
مث أنظر هذه األفعال مرة أخرى، جتد أا جاءت من مخسة 

أبواب فإن جنا من باب نصر، وسجى من باب ضرب، وسعى من باب 
فظهر لنا أن الناقص . فتح، ورضي من باب فَرِح، وسرو من باب شرف

األلف فإن كان املاضي ب. جييئ من كل األبواب من الثالثي ارد
واملضارع بالواو فهو من باب نصر حنو دعا يدعو وإن كان املاضي 

.رب حنو رمى يرميضباأللف واملضارع باليآء فهو من باب   
وإن كان املاضي واملضارع بالواو فهو من باب شرف حنو سرو 

 يسرو
.يلي وليوإن كانا باليآء فهو من باب حسب حنو   



 
 



أللف فهو من باب فرح حنو ضارع باوإن كان املاضي بالياء وامل
.ىرضي يرض  

استسقى واستغزى ومها أيضا من األفعال النواقص، : أما الفعالن
واألول استفعال من سقى والثاين من غزا، فاألول ألف منقلب عن اليآء 

ن القاعدة اليت أوالثاين منقلب عن الواو، ولكنهما كتبتا باليآء، وذلك 
ة يف الثالثي ارد، أما إذا كان األلف ذكرنا يف كتابة األلف منحصر

.يكتب بصورة اليآء مطلقا سواء كان الفعل واويا أو يائيافرابعا فصاعدا   
رضي وسرو، جتد ان الواو والياء مل يقلبا : مث أنظر إىل الفعلني

فإنه يف األول مكسور ويف الثاين . ألفا، ألن ما قبلهما مل يكن مفتوحا
.مضموم  

غَدوا ولَقُوا : األمثلة يف الطائفة الثانية ونتأمل األفعالإىل نرجع 
وقد اتصلت ا واو اجلماعة ’ سرو‘و’ لَقي‘و’ غَدا‘وسروا وهي من 

ولكن نرى العني يف األول مفتوحا ويف الثاين والثالث مضموما، فما 
 السبب يف ذلك؟

الترتيب، مث  على’ واورس‘َو’ ولَقيوا’ غَدووا‘وذلك، ان األصل 
حذف منه الالم التصاله بواو اجلماعة، فإن الناقص إذا اتصل به واو 
اجلماعة حيذف المه، ويبقى حركة ما قبله على حاهلا ان كان مفتوحا أو 

.فنحد األصل هكذا. مضموما ويضم ان كان مكسورا  
  غَدوا –غَدووا = غدا 
 يوا = لَقيوا  –لَقلَقُوا–لَق  
 ورس =وا سووا –ررس  

فإا كما ’ وتروس’ رضيت‘و’ نجت‘: مت نرجع إىل األفعال
نرى من جنا ورضي وسا تآء التأنيث الساكنة، ولكن ر قد اتصلت ،و

 قد نرى بعضها حمذوف الالم وآخر مثبوتا فما هو السبب؟



 
 



وذلك ان الفعل الناقص إذا اتصلت به تآء التأنيث الساكنة 
.نجت وأصله نجوت –جنا : م ان كان ما قبله مفتوحا مثالحيذف الال  

:أما إذا مل يكن ما قبله مفتوحا فيثبت الالم مثال  
 يضر–  ورو س ،تيضر– تورس  

األفعال بعينها ولكن قد  جندمث نتأمل األفعال يف الطائفة الرابعة، 
نرى . فيها من تغري؟ نعم ء املتحرك، فهل نرىاتالاتصلت ا ألف اإلثنني و

كل فعل من األفعال اليت آخرها ألف قد ردت ألفها إىل أصلها، عند 
جنوا فاأللف قد انقلب واوا ألنه هو  –جنا : اتصاهلا ذه الضمائر مثال

سجيا فانقلب األلف هنا يآء لكونه هو  –األصل وكذلك األمر يف سجى 
.ئ من ضمائر الرفع املتحركةوهكذا احلال إذا اتصل بالناقص شي. األصل  

  القاعدة
  يقلب الم الناقص ألفا إن كان متحركا وكان ما قبله

  .مفتوحا سواء كان الفعل واويا أو يائيا
 ويكتب األلف بصورة اليآء ان كان منقلبا عن اليآء  
 ويكتب بصورة األلف ان كان منقلبا عن الواو  
  الفعل الناقص إذا اتصلت به واو اجلماعة حيذف منه

ويبقى حركة الالم على حاهلا ان كانت مفتوحة . الالم
  .ويضم ان كانت مكسورة. أو مضمومة

  وحيذف الالم أيضا إذا اتصل به تآء التأنيث الساكنة مع
  .كون ما قبلها مفتوحا



 
 



  ا شيئ من ضمائر ويرد األلف إىل أصلها إذا اتصل
ويرد إىل اليآء مطلقا إذا كان رابعا . الرفع املتحركة

  .دافصاع
  بواب اخلمسة من الثالثي األالفعل الناقص جييئ من

  .ارد
  تمريناتال

  :من اجلمل اآلتية’ الناقص‘عين 
١( تسوإذا رأوا آية يونسرخ  
 وجنيناه وأهله من الكرب العظيم )٢
 رضوا باحليوة الدنيا )٣
 ستبِنيوآتينامها الكتاب املً )٤
 وهدينامها الصراط املستقيم )٥
 وفديناه بذبح عظيم )٦
 ت من القوم الظاملنيجنو )٧
 إين أخاف ان عصيت ريب عذاب يوم عظيم )٨
 إين دعوت قومي ليال وارا )٩

 ليس لإلنسان إال ما سعى أنو )١٠
 والذين سعوا يف آياتنا معاجزين )١١
 وإذا تقُوكم الذين آمنوا )١٢
 ينهم قالوا إنا معكمطوإذا خلوا إىل شيا )١٣



 
 



  :أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
  ولي  )٣  جرى  )٢  نادى  )١
٤(  نِياستشفى  )٦  استوى  )٥  و  
  الَقَى  )٩  نجى  )٨  أروى  )٧

  تردى )١٠
  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة

١(  يتقَى  )٢  علَقَى  )٣  استبت  
  انتهى  )٦  قَلَى  )٥  جتَافَى  )٤
  ىسو  )٩  ىأحو  )٨  انحنى  )٧

١٠( يشخ  
  :ساكنةأسند األفعال اآلتية إىل تآء التأنيث ال

  تزكّى  )٣  نِسي  )٢  خال  )١
  انتهى  )٦  نأَى  )٥  منى  )٤
  جازى  )٩  استكْرى  )٨  متادى  )٧

  :أسند األفعال اآلتية إىل ألف اثنني
  استسقى  )٣  عرِي  )٢  شكَا  )١
  اَنجى  )٦  افْترى  )٥  حمى  )٤
  اجنلَى  )٩  استجدى  )٨  اقْتنى  )٧

  :رأسند األفعال اآلتية إىل الضمائ
١(  ي٢  اُلْق(  ي٣  غُذ(  ورس  
٤(  يمى  )٥  حاقتد  



 
 



  
  

  



 
 



  الدرس السادس واألربعون

  أحكام املضارع من الناقص
  األمثلة

  ملن ضره أقرب من نفعه يدعو )١
 األعمى والبصري ال يستويقل  )٢
 االفىت ألمور ليس يدركه يسعى )٣
 
  عيشه مل يصف ءر املرداذا ضاق ص )١
 يف األرض مرحا ال متْشِ )٢
 يف األعداء حني اختربم عدوا رأ ومل )٣
 
  املسلم نفسه يف سبيل عقيدته يحضيما امجل أن  )١
 من دون اهللا أحدا وعدلن نو )٢
 عنك اليهود وال النصارى ضىرلن تو )٣
 بالعلمآء الصاحلني قْتدىيأجملْ بأن  )٤
 
  بأيديكم إىل التهلكة وال تلْقُوا )١



 
 



٢( وال تنوالفضل بينكم اس 
٣( نِوال تيف ذكري اي 
 
  إالّ اهللا عونَدال يوعلى املؤمنات أن  )١
 باهللا ربا ضينريوعلى الطالبات أن  )٢
 يف األسواق ال متْشنيأيتها املؤمنات،  )٣
٤(  تأننيعداهللا اهلًا آخر ال ت مع  
 يف سبيل الشيطان سعيال تيا فاطمة،  )٥
 زينتك شر عليك تبدي نْأَأيتها البنت،  )٦

  بحثال
تأمل األفعال اليت حتتها خط يف الطائفة األوىل من األمثلة، جتد 

. أا أفعال مضارعة من الناقص ومل تسبقها شيئ من اجلوازم والنواصب
فهي مرفوعة كما عرفت، ولكن أين عالمات الرفع فيها؟ فإذا حبثت جتد 

وإذا تتبعت كل مضارع مرفوع من هذا . أن أواخر كل منها ساكنة
.فظهر أن عالمة الرفع يف الناقص سكون آخره. ده ساكنا هكذاالنوع جت  

مثّ انظر األفعال اليت حتتها خط يف الطائفة الثانية من األمثلة، جتد 
، يف املثال األول منها، فإنه ’يصف‘: أن كال منها مسبوق باجلوازم، مثالً

مسبوق  يف املثال الثاين منها، وهو’ ال تمشِ‘، وكذلك ’لَم‘مسبوق ب 
الناهية، ولكن أين عالمات اجلزم فيهما؟ إذا تأملت أواخر كل ’ ال‘ب 

وإذا حبثت سبب هذا السقوط مل جتد إالّ . منهما جتد أن الالم ساقط فيها



 
 



ساقط الالم  هن تتبعت كل فعل من هذا النوع جتدإا جمزومة، فإنك أ
.الالم طفظهر أن عالمة اجلزم يف الناقص سقو. هكذا  

ن إىل األفعال الناقصة يف الطائفة الثالثة من األمثلة، جند نرجع اآل
أن يضحى، يف املثال األول منها، فإنه : أا مسبوقة بالنواصب، مثالً

يف ’ لن ندعو‘وكذلك . الناصب، وجتد آخره مفتوحا’ أن‘منصوب ب 
املثال الثاين منها، وهو أيضا مفتوح آخره، وجند أيضا أن آخر األول هو 

اء وآخر الثاين هو الواو، فإذا تتبعت كل فعل من هذا النوع الذي الي
فظهر أن عالمة النصب يف . كان آخره واوا أو يآًء، جتد الالم مفتوحا

.الناقص فتح آخره، ان كان آخره واوا أو ياًء  
يف املثال الثالث ’ ، وبأن يقْتدى’ولن ترضى‘أما اذا نظرنا إىل 

ولكن ال جند نيالناصب’ أن‘و’ لن‘ا مسبوقني بوالرابع، جندمها أيض ،
آخرمها مفتوحا، فما هو السبب؟ وما هي عالمة النصب فيهما؟ وذلك، 
أننا جند أن آخر كل منهما ألف، وقد عرفنا قبلُ، أن األلف ال حيتمل من 

فإذا . ما حيتمالن الفتح فقطإاحلركات شيئًا، خبالف الواو والياء، ف
هذا النوع، الذي كان آخره ألفًا، جند آخره ساكنا تتبعنا كل فعل من 

.فظهر أن عالمة النصب فيها سكون آخره. عند النصب  
: ولنرجع إىل األفعال الناقصة يف الطائفة الرابعة من األمثلة، وهي

، يف املثال األول والثاين، جندها متصلة بواو ’وال تنسوا‘، و ’وال تلْقُوا‘
ألفعال من الواو وعوامل اجلزم والنصب جندها فإذا جردنا هذه ا. اجلماعة

وقد ذكرنا يف أحكام املاضي من . تلْقي، وتنسى، على الترتيب: هكذا
الناقص أنه إذا اتصل واو اجلماعة بالناقص حيذف منه الالم وتبقى حركة 
ما قبله على حاهلا ان كان ما قبله مفتوحا أو مضموما ويضم ان كان 

تلْقيونَ، فحذف ’ ال تلْقُوا‘: فأصل. كم جارٍ هنا أيضامكسورا، فهذا احل
تلْقونَ، وابدلت : التصاله بواو اجلماعة، فصار –وهو الياء  –الالم 

الناهية فجزمت ’ ال‘خلت عليه دتلْقُونَ، و: كسرة ما قبله بالضمة، فصار
:فنجد األصل هكذا. ال تلْقُوا: الفعل حبذف النون من آخره، فصار  



 
 



تلْقيونَ: قَى أَلْ  ال تلْقُوا تلْقُونَ تلْقونَ 
وهكذا جند كل فعل مضارع من الناقص، حمذوف الالم، عند 

.اتصاله بواو اجلماعة  
مث أنظر األفعال اليت حتتها خط يف الطائفة اخلامسة من األمثلة، 
: مثال. جتدها أيضا من األفعال الناقصة، وقد اتصل كل منها بنون النسوة

’ ال‘يف املثال األول منها، اذا جردته من نون النسوة و’ ال يدعونأن ‘
يرضى : ال تمشني، جتدمها‘يدعو، وكذلك، يرضين، و: الناهية جتده

ومتشي عند جتردمها من النون، فهل ترى من تغري فيها عند اتصاله بنون 
:فإنه مل حيدث فيه شيئ ومل يتغري! النسوة؟ ال  

= نَ + يرضين، تمشي = ن + دعونَ، يرضى ي= ن + يدعو 
تمشني فظهر أن املضارع من الناقص اذا اتصلت به نون النسوة ال حيدث 

.فيه تغير  
نرجع أخريا إىل األفعال اليت حتتها خط يف الطائفة السادسة من 

، األمثلة، جندها أيضا من األفعال الناقصة، وقد اتصلت ا ياء املخاطبة
ال تدعني جند أصله تدعوِين، فكيف صار هكذا؟ وذلك، ان : فإذا تأملنا

الناقص حيذف المه عند اتصاله بياء املخاطبة وتبدل ضمة ما قبله 
 وِينعدوهو الواو  –بالكسرة ملناسبة الياء، فهنا، حذف الالم من ت– 

عني بالكسرة تدعين، فابدلت ضمة ال: التصاله بياء املخاطبة، فصار
:تدعني، فتجد األصل هكذا: ملناسبة الياء، فصار  

تدعوِين   تدعين   تدعني: تدعو  
فإن وزنه تفْرحني، فأصله تسعيِني، حذف ’ تسعي‘وكذلك 

تسعين، : تصاله بياء املخاطبة، فصارال –وهو الياء األول هنا  –الالم 
: اهية فجزمت الفعل حبذف النون من آخره، فصار الن’ ال‘خلت عليه دو

يعسال ت.  
تسعيِني   تسعين   ال تسعي: تسعى   



 
 



ولكن مل تبدل حركة ما قبل الالم هنا، وهكذا كل ناقص 
مضارع، آخره ألف وقد اتصل به ياء املخاطبة، حيذف منه الالم وتبقى 

يف املثال الثالث منها، فإن وزنه ’ ديان تب‘وأما . فتحة ما قبله على حاله
،نيكْرِمل’توحذف الالم : ، فاَألص ،يِنيدبوهو الياء األول  –ت– 

الناصبة فنثبت ’ أن‘خلت عليه دتبدين، و: ألتصاله بياء املخاطبة، فصار
.أن تبدي: الفعل حبذف النون من آخره، فصار  

أن تبدي تبديِني    تبدين   : تبدي  
ومل تبدل حركة ما قبل الالم هنا أيضا، فظهر ان كل فعل 

مضارع من الناقص الذي آخره ياء، حيذف الالم منه وتبقى كسرة ما 
.قبله على حاهلا، عند اتصاله بياء املخاطبة  

  القاعدة
 ء كان ااملضارع من الناقص يسكن المه عند الرفع، سو

  .ًءا أو ألفًااآخره واوا أو ي
 ا أو ي تح عندويفًءاالنصب، اذا كان آخره واو  
 ا إذا كان آخره ألفًاويثبت الالم ساكن  
  وحيذف الالم منه عند اتصاله بواو اجلماعة، فيضم ما

  قبله، ان كان ما قبله مكسورا
  ا أووتبقى حركة ما قبله على حاهلا ان كان مفتوح

  مضموما
 كسر ما وحيذف الالم منه عند اتصاله بياء املخاطبة، في

  .ن كان ما قبله مكسورا أو مضموماإقبله، 



 
 



  اإوتبقى الفتحة على حاهلان كان ما قبله مفتوح  
 وال حيذف شيئ منه عند اتصاله بنون النسوة  

  التمرينات

  :اجعل كل فعل من األفعال اآلتية مضارعا
  نفَى  )٤  نعى  )٣  سما  )٢  حثا  )١
٥(  يشى  )٦  خدى  )٧  أَهب٨  ر(  ىلَاستج  
  نهو  )١٠  تلَهى  )٩

  :اجعل كل فعل من األفعال اآلتية ماضيا
  ينجوا  )٣  يكْترِي  )٢  يقَوي  )١
  اعَيسترض  )٦  يسعى  )٥  يمشي  )٤
  يسرو  )١٠ ينجلي  )٩  يتباهى  )٨  يتولَّى  )٧

أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة مرة مث إىل واو اجلماعة مرة 
  :مث إىل يآء املخاطبة مرة ثالثة. أخرى

  يستجدي  )٤  يرمي  )٣  يخشى  )٢  يدعوا  )١
  يتحرى  )٨  يلَـبي  )٧  يعوِي  )٦  يشترِي  )٥
  ينهوا  )١٠  يتباهى  )٩

  :على األفعال اآلتية’ مل‘دخل أ
  ينهوا  )٤  يرضى  )٣  يرمي  )٢  يعلُو  )١
٥(  انلْقَي٦  ي(  انيدهوان  )٧  يجنونَ  )٨  يكْسي  
  ترضين  )١٠  ينسونَ  )٩



 
 



  :على األفعال اآلتية’ لن‘دخل أ
  يعدو  )٤  ينسى  )٣  يتصدى  )٢  يشترِي  )١
  تستغنِني  )٨  ترضين  )٧  يمشونَ  )٦  يشوِي  )٥
٩(  انلْقَي١٠  ي(  انوهني  

  :الضمائر أسند األفعال اآلتية إىل
١(  جن٢  مل ي(  دهي ٣  لَم(  سنمل ي  
  يلْقَى  )٥  لن يلْقَى  )٤

  :يهخاطب بالعبارة اآلتية املفردة املؤنثة واملثىن واجلمع بنوع
.أنت ترقَى وتسمو وتنالُ ما تبتغي باجلد واألدب  

 
  

 



 
 



  الدرس السابع واألربعون

  دخول نون التوكيد على الناقص
  األمثلة

  خليلُ، ال تدعونَّ الناس إىل سبيل الباطليا  )١
 يا غالم، ال تبكين على ما فات )٢
 يا زيد، ال تسعين إال يف اخلري )٣
 ولَنبلُونكُم بشيئ من اخلوف واجلوع )٤
 فَلَنولِّينك قبلة ترضاها )٥

 
  املسلمون لَيدعن الناس إىل سبيل رم )١
 ت املسلمنيالقضاة لَيقْضن يف مشكال )٢
 لَترونَّ اجلحيم )٣
 لَتبلَونَّ يف أموالكم وأنفسكم )٤

 
  يا فاطمة، لَتدعن إىل سبيل ربك )١
 يا ليلى، لَترمن اجلمرة يف احلج )٢



 
 



 يا خدجية، ال تخشيِن إال اهللا )٣
  املؤمنات لَتسعينانِّ يف اخلري )١
 لَترمينانِّ يف احلج )٢
 لَتدعونانِّ إىل اإلسالم )٣

  :البحث
خلت عليها نون دأنظر إىل األفعال الناقصة يف األمثلة، جتد أا 

.التوكيد  
وتأمل هذه األفعال يف الطائفة األوىل من األمثلة، جتدها ومل 

يتصل ا شيئ من ضمآئر الرفع املتصلة، فإذا جردا من هذه النون 
ال ‘ثاين، هو ال تدعونَّ، مثالً، يف املثال ال: فإن. جتدها حمذوف الالم

عدعند جترده من النون، وكذلك ’ ت‘نيكبوهو ’ال ت ،‘كبال ‘و’ ال ت
نيعسوهو ’ ت‘عسفإن هذه األفعال مسبوقة باجلوازم، . عند التجرد’ ال ت

ولكن هذا الالم أعيد هنا مفتوحا . وجزمها حبذف الالم، كما درسنا قبلُ
. ’ال تسعين‘ف قد انقلب ياًء يف لجتد األخلت عليه نون التوكيد، ودملّا 

فهكذا كل فعل ناقص مل يتصل ا شيئ من ضمآئر الرفع املتصلة، جتد 
فإن كان الالم ألفا . خلت عليه نون التوكيددالالم فيه مفتوحا، اذا 

.ويثبت الواو والياء على حاهلما. ينقلب ياًء  
او اجلماعة مع أما اذا اتصلت به واو اجلماعة، فيحذف منه و

كما نراه يف الطائفة الثانية  –مثلة اخلمسة األوهو نون  –نون اإلعراب 
: مثال، إذا جردناه عن نون التوكيد، وجدناه’ لَيدعن‘فإن . من األمثلة

: خلت عليه نون التوكيد مع الم اإلبتداء صار الفعلدفلما . يدعونَ
: ماعة مع نون اإلعراب، فصارلَيدعونن، على األصل، وحذف واو اجل

نعدا. لَيفنجد األصل هكذا ملخص:  



 
 



يدعوونَ    يدعونَ    لَيدعونن     لَيدعن: يدعو   
: يف املثال الثاين، أصله يقْضيونَ، فصار’ لَيقْضن‘وكذلك 

خلت عليه نون التوكيد، فحذف واو ديقْضونَ، كما درسنا قبلُ، و
لَيقْضن، وابدلت كسرة ما قبل الالم : جلماعة مع نون اإلعراب، فصارا

واو اجلماعة هنا،  طوإذا حبثنا سبب سقو. نلَيقْض: بالضمة، ملا مر، فصار
نون املدغمة من نوين الاء الساكنني، ومها الواو وقجند أن سببه الت

:فنجد األصل هكذا ملخصا. التوكيد  
لَيقْضونن     لَيقْضن     يقْضيونَ: يقْضي   

، يف األمثلة من هذه ’لَتبلَونَّ‘لَترونَّ و: أما إذا نظرنا إىل الفعلني 
الطائفة، جند ان الواو موجود فيهما مضموما، فما هو سبب ثبوته؟ وملَ 
مل حيذف؟ وذلك، أن سبب سقوط الواو كان هو التقاء الساكنني، وهو 

. نا أيضا ولكن مانعا من احلذف أيضا موجود هناوان كان موجودا ه
وحذفت منه اهلمزة للخفة بعد نقل حركتها . ’ترئَيونَ‘أصله ’ لَترونَّ‘فإن 

. ’تريونَ‘: ان شاء اهللا، فصار’ املهموز‘إىل ما قبلها، كما سيجيئ يف 
وحذف  .لَتريونن: خلت عليه نون التوكيد مع الم اإلبتداء صار دفلما 

: خول نون التوكيد عليه فصاردل –الياء  –نون األعراب مع الالم 
رلَتفينبغي ان حيذف  –الواو والنون املدغمة  –، فالتقى ساكنان نَّو

ولكن ما قبله مفتوح، وهو مانع من حذفه،  –الواو  –الساكن األول 
فلم حيذف، ولكن التقاء الساكنني مما ال جيوز عند علماء التصريف، 

فأعالواو حركة مناسبة له ط نَّ‘: فصار  –وهي الضمة  –يورفتجد . ’لَت
:األصل هكذا  

ـَتر: رأى  نَّ     لَترونَّيونَ     تريونَ     لَتريونن     لَتروئَ  
:’لَتبلَونَّ‘وهكذا احلال يف   

نَّ     لَتبلَونَّولَتبلَ    نن وونَ     لَتبلَتبلَيونَ     تبلُ: أَبلَى   
خلت عليه نون التوكيد مع دفظهرلنا ان الفعل الناقص اذا 

اتصاله بواو اجلماعة حيذف منه نون اإلعراب، وحيذف معه واو اجلماعة 



 
 



الساكنني، اذا مل يكن ما قبله مفتوحا، أما اذا كان ما قبله  اللتقاءأيضا 
.سبة لهمفتوحا فيثبت الالم مع حركة منا  
ولنرجع إىل األفعال يف الطائفة الثالثة من األمثلة، جند األفعال 

تدعوِين، : أصله’ لَتدعن‘: ففعل. متصلة بنون التوكيد مع ياء املخاطبة
: إلتصاله بياء املخاطبة، فصار  –الواو  –من دعا يدعو، فحذف الالم 

: كسرة، ملا مر، فصار بال –العني  –تدعين، وابدلت ضمة ما قبله 
لَتدعينن، : تدعني، ودخلت عليه نون التوكيد مع الم اإلبتداء، فصار

ن، فالتقى لَتدعي: ه بنون التوكيد، فصاروحذف نون اإلعراب، إلتصال
 –ء االي –فحذف الساكن األول  –دغمة نون املالالياء و –ساكنان 

:كذافنجد األصل ه. لَتدعن: فصار   
ن     لَتدعنلَتدعينن     لَتدعي   تدعوِين     تدعني  : دعا   

:لَترمن يف املثال: وهكذا احلال يف   
ن     لَترمنلَترمينن     لَترمي   ترميِني     ترمني  : رمى   

فا مع نون اإلعراب، ففي هذين املثالني جند ياء املخاطبة حمذو
تقاء الساكنني، كما رأينا يف حبث واو اللعند اتصاله بنون التوكيد، 

.اجلماعة  
يف املثال، فلم حيذف منه الياء، وان كان ’ ال تخشيِن‘فعل  اأم

املانع موجودا، فاملانع هو التقاء الساكنني، وهو موجود هنا أيضا، فإن 
تخشين، : ملا مر، فصار  –الياء األول  –تخشيِني، فحذف الالم : أصله 

فالتقى ن، ال تخشي: الناهية، فصار’ ال‘خلت عليه نون التوكيد مع دو
 –ولكن مل حيذف الساكن األول  –نون املدغمة الالياء و –ساكنان 

.لكون ما قبله مفتوحا، كما مر يف واو اجلماعة –الياء   
ال : فصار –الكسرة  –له ة مناسبة كفأثبت الياء مع حر

يِنشخفنجد األصل هكذا. ت:  
 يشخ :يِنشخالَ ت     نيشخالَ ت     نيشخت     يِنيشخت  



 
 



فظهر أنه، إمنا حيذف ياء املخاطبة مع نون األعراب عند اتصاله 
ى بنون التوكيد، اذا مل يكن ما قبله مفتوحا فإن كان ما قبله مفتوحا يبق

 الياء مكسورا
  :القاعدة
  خلت نون التوكيد على الناقص جيري عليه ما داذا

. جرى على الصحيح من األحكام، عند دخوله عليه
  :وفوق ذلك

 ايعود الالم احملذوف مفتوح  
 ينقلب األلف ياء، اذا كان الالم ألفا  
 حيذف نون اإلعراب مطلقا 
 ا، مع حيذف معه واو اجلماعة، اذا مل يكن ما قبله مفتوح

 حركة مناسبة له، وهي الضمة
  ا مع النون اذا مل يكن ما قبلهوحيذف ياء املخاطبة أيض

 مفتوحا
 اذا كان ما  –وهي الكسرة  –ركة مناسبة حبت مع ثوي

  قبله مفتوحا
  تمريناتال

  :دخل نون التوكيد على األفعال اآلتيةأ
  يجرِيان  )٤  يخبى  )٣  يدنو  )٢  يخشى  )١



 
 



٥(  جريان٦  و(  يعسينَ  )٧  انوضرونَ  )٨  يدهي  
٩(  نيسن١٠  ي(  نيمح١١  ي(  نِنيدكُو  )١٢  تأَش  

  ننسى  )١٥  نتلُو  )١٤  ندرِي )١٣
  :اسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة

١(  نيمر٢  لَي(  نيسننَّ  )٣  لَيلَوبلَت  
٤(  نيشخ٥  الَ ت(  وتلَينفَّي  

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
  لَيستوِين  )٣  لَيروين  )٢  لَيرجونَّ  )١
٤(  ننِيج٥  لَت(  نيبرلَت  

  :أسند األفعال اآلتية إىل يآء املخاطبة
١(  ننِيتعنَّ  )٢  لَيوكْس٣  لَي(  نيلَبلَي  
٤(  نيمح٥  لَي(  شخالَ يني  

  :جرد األفعال اآلتية من نون التوكيد
  الَ ترضونَّ  )٣  الَ تخشين  )٢  لَتبلَونَّ  )١
  لَتجرِينانِّ  )٥  لَتدنوانِّ  )٤

  :كتب وبين أصل كل كلمة من الكلمات اآلتيةا
لَتبلَونَّ: منوذج  

الواو فالتقت على تبلَوون حذفت ضمة الواو لثقلها : األصل
تبلَونَ، فدخلت النون الثقيلة عليه : كنان فحذفت الواو األوىل فصار السا

ومها  –ت الساكنان أيضا قلَتبلَونَّ فالت: فصار. نون من آخرهالفحذفت 
الواو والنون املدغمة فكان ينبغي أن حتذف الواو، ولكن مل حتذف لكون 



 
 



: صارففاثبتت الواو واعطيت الضمة للمناسبة، : ما قبلها مفتوحا 
.لَتبلَونَّ  

تبلَوونَ     تبلَوونَ     تبلَونَ     لَتبلَونَّ     لَتبلَونَّ: لَتبلَونَّ   
١ (يِنضر٢  لَت (نعد٣  لَت (نمرالَ ت  

  :أسند األفعال إىل الضمائر
١ (نيقس٢  لَي (نلْقَينَّ) ٣  ال يومسلَي  
  

  
  



 
 



  لثامن واألربعونالدرس ا

  الفاعل أحكام اسم 
  املفعول من الناقصو

  األمثلة
  فَاقْضِ ما أنت قَاضٍ

  يبكيك ناٍء بعيد الدارِ
  الداعي إِلَى الْحق علَى صراط مستقيم

انفُورغي ماسالني واهالس  

  املرجو منكم أن تتفضلوا بزيارتنا
  كنت نسيا منسيا

  البحث
قَاضٍ وناٍء يف املثالني األول والثاين جند أما امسا : أمل الكلمتنيت

قَاضي ونائي : الفاعل من قضى ونأى الناقصني فينبغي أن يكون األصل
ين الالم فيهما؟ مل حذف منهما؟ واجلواب أن األمسآء منونة أولكن 

 واليآء يف هذين الكلمتني ساكن أيضا فاجتمعت. والتنوين حرف ساكن
.فصار قَاضٍ وناٍء. ساكنان التنوين واليآء فحذفت اليآء  



 
 



ي وهي أيضا أمسآء الفاعل من اوأما الداساهي والني والسع
التنوين يف وجود النواقص دعى وسهى ونسي فلم حيذف منها اليآء لعدم 

.آخره  
هو من ’ الداعي‘إىل األمثلة مرة أخرى مث نتأمل كلمة  نرجع

: فمن أين هذا اليآء هنا؟ واألصل. وي كما درسنادعا يدعو وهو وا
واعياًءمتطرفة بعد الكسر تقلب  بالواو؟ وذلك أن الواو اذا وقعت د.  
املرجو ومنسي يف املثالني، جتد أما : نظر إىل الكلمتنياوكذلك 

من رجا ونسي، من الناقص، وقد عرفنا ان اسم املفعول يبين  مفعول اامس
مرجوو : مفعول، فعلى هذا جتد األصل فيهما من الفعل على وزن

واألول منهما  –الواوان  –ومنسوي، فاجتمع حرفان من جنس واحد 
ي، ِسمن ، وأماواألول يف الثاين، فصار مرج ساكن والثاين متحرك، فيدغم

وِيسنكما رأينا، فاجتمع الواو والياء يف كلمة وكانت  فإن أصله م
ما ساكنة، فإذا كان كذلك، يقلب الواو يآء ويدغم اليآء األوىل منه

فصار،  –منسي ويبدل الضمة بالكسرة للمناسبة : األول يف الثاين فيصري
.ياـمنِس  

 اما أن يكون المه واوإوهكذا جتد كل اسم مفعول من الناقص 
يدغم واو املفعول يف الالم الذي هو  اوأما أن يكون يآء فإن كان واو

وتقلب الضمة . وإن كان يآء فيقلب الواو يآء ويدغم اليآء يف اليآء. والوا
.بالكسرة للمناسبة  

  القاعدة
  يف اسم الفاعل يف الناقص ياًءيبدل الواو 
 حيذف الالم من اسم الفاعل يف الناقص اذا كان منونا 
  إن اسم املفعول من الناقص يدغم واو املفعول منه يف

  .آخره واواان كان  –الم الفعل  –الواو 



 
 



  وإن كان آخره يآء يقلب واو املفعول يآء ويدغم يف
  .اليآء الذي هو الالم وتبدل الضمة بالكسرة للمناسبة

  التمرينات

  :تيةاآلاملفعول من األفعال الفاعل وهات اسم 
 رضي  )٤  دنا  )٣  دعا  )٢  شفَى  )١
  رمى  )٨  بغى  )٧  قَضى  )٦  خفي  )٥
  جنى  )١٠  حوى  )٩

  :ألمساء املفعولاألفعال املضارعة  كتبا
١(  زِيج٢  م(  يضر٣  م(  وند٤  م(  يقْضم  
٥(  فُوع٦  م(  نِيع٧  م(  يكح٨  م(  لُوعم  
٩(  يفش١٠  م(  يقوم  

  :أكتب وبني أصل كل اسم مفعول يف اجلمل اآلتية
١( طْوِيالكتاب م  
 الغفران مرجو من اهللا )٢
 ل الصاحل مرضي عند اهللالرج )٣
 وكنت نسيا منِسيا )٤

  :صرف األفعال اآلتية
  :مثال

  رمى يرمي رميا فهو رامٍ
يمرا فهو ميمى رمري يمر  



 
 



  ارمِ ليرمِ: األمر منه
  ال ترمِ الَ يرمِ: والنهي

  سعى  )٣  دعا  )٢  رضي  )١
  قَىاستس  )٦  اعتدى  )٥  جنى  )٤
  افْترى  )٨  انجلَى  )٧
  

  
 



 
 



  الدرس التاسع واألربعون

  اللفيف املقرون
  األمثلة

١( رى أبو هريرة هذا احلديثو  
٢( روعائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ت 
٣( الثِّقَات روا هذا احلديثو 
٤( أبوهريرة وأنس روا هذا احلديثي 

 
  دوِي الرجل )١
 الرجال دووا )٢
  
١( يِيياة طيبةح الرجل ح 
  ويحيى من حي عن بينة )٢
  البحث

. تأمل األفعال يف األمثلة، جتد أن عينها والمها من حروف العلة
.’اللفيف املقرون‘ن هذا النوع من األفعال يسمى أوقد علمت قبلُ،   

مث تأمل األفعال من الطائفة األوىل من األمثلة، جتد أن عينها واو 
ت من باب ءمنا جاإهذه األفعال  وجتد أيضا ان كال من. والمها ياء



 
 



ت، ادركت أن قفإذا قارنت بينها وبني األفعال الناقصة اليت سب. ’ضرب‘
.أحكام الناقص جتري هنا أيضا  

ه ألفا لكوا متحركة مع ؤيف املثال األول، قلبت يا’ روي‘ف 
يف ’ روت‘وحذف األلف من . الناقص’ رمى‘انفتاح ما قبلها، كما يف 

. ’رمت،ين منها، ألتصاله بتاء التأنيث الساكنة، كما يف املثال الثا
يف املثال الثالث، إلتصاله بواو اجلماعة، كما يف ’ رووا‘وحذف الالم من 

.’رموا‘  
يف املثال األول والثاين من الطائفة ’ دووا‘و’ دوِي‘وكذلك 

الناقص، يف ’ رضي‘وموافقان ل ’ فرِح‘ا من باب ءالثانية، جتد أما جا
.األحكام  

يف املثال األول من الطائفة الثالثة، وقارنه ’ حيِي‘: مث أنظر الفعل
يف املثال الثاين منها، جتد أما فعل واحد، ولكن مل تدغم الياء ’ حي‘ب 

فنستطيع . يف الثاين، فإنه ادغم فيه هاألول يف الثاين يف املثال األول، خبالف
يف املقرون الذي كان عينه والمه ياء، جيوز فيه أن اللف: أن نستنبط منها

.ويحيى من حي عن بينة: اإلدغام، وهذا شائع يف القرآن كما يف  
’ فَرِح‘يف املثال اآلخر، جتده من باب ’ قَوِي‘: مث أنظر الفعل

جتد أن عينها واو والمها أيضا ’ قُوة‘: وإذا نظرت إىل مصدره. أيضا
ريف قد التزموا، يف مثل هذه األفعال اليت كان فإن علماء التص. واو

واو الوهذا ليقلب . ’قَوِو‘: عينها والمها واوين، كسر العني، فيقولون
.’قَوِي‘: األخري ياء، دفعا للثقل، فيقولون  

كان عينه والمه واوين، جيب قلبه إن ن الفعل أفيفهم من هذا، 
.ياءمكسور العني، وقلب الواو الثاين ’ فَعلَ‘إىل   

  القاعدة



 
 



  الفعل الذي كان عينه والمه من حروف العلة يسمى
  ’اللفيف املقرون‘

  ب‘وإمنا يرد هذا النوع من بايبرو ’ ض‘فَرِح’.  
  وجيري على هذا النوع من الفعل ما جرى على الناقص

  من األحكام
 وإذا كان عينه والمه يائني جيوز ادغام األول يف الثاين  
 لَ‘ب الفعل إىل وإذا كانا واوين جيب قلمكسور ’ فَع

 العني، وقلب الواو الثاين ياء، وال جيوز اإلدغام
  

  التمرينات

  :أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
  روِي  )٣  شوى  )٢  نوى  )١
  حيِي  )٥  جوى  )٤

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
١(  وِي٢  ج(  وِيى  )٣  حوح  
٤(  وِيى  )٥  خذَو  

  :د األفعال اآلتية إىل تآء التأنيث الساكنةأسن
١(  وِي٢  س(  وِي٣  ت(  يِيح  
  طَوى  )٥  عوى  )٤



 
 



  :كتب أفعال املضارع لألفعال اآلتيةا
  لَوين  )٣  طَووا  )٢  حويا  )١
٤(  تو٥  ر(  وِينر  

  :لألفعال اآلتيةفعل األمر كتب ا
  تهوونَ  )٣  تشوِيان  )٢  تنوِي  )١
٤(  تي  )٥  كْوِينلَوت  

  :كتب اسم املفعول لألفعال اآلتيةا
  حوى  )٣  نوى  )٢  شوى  )١
  طَوى  )٥  روى  )٤
  

  
  



 
 



  الدرس اخلمسون

  اللفيف املفروق
  األمثلة

  العذاب أمنمن وقَى من الذنوب  )١
 الرجالن وقَيا عن الذنوب )٢
 ومن يقِ السيئات فقد احرز دينه )٣
 لعكضقِ على  )٤
 وقةْ صن نفسك عن اخلطإ )٥
 يا زيد، قين نفسك عن الذنوب )٦

 
  أيج –وجِي الفرس  )١
 لِ –من ولي الفاجر يليه فجوره  )٢

  :البحث
من املثال األول يف الطائفة األوىل، جتد أن ’ وقَى‘: تأمل الفعل 

من ’ ولي‘و ’ وجِي‘: وكذلك الفعالن. ها والمها من حروف العلةءفا
وكل فعل من هذا النوع يسمى . طائفة الثانيةاملثالني األول والثاين يف ال

.’اللفيف املفروق‘  
من حيث التغريات اليت عرضت ’ وقَى‘: عد النظرة إىل أمث 

من املثال الثاين يف الطائفة األوىل، ’ وقَيا‘: الفعل يف أحوال خمتلفة، مثالً



 
 



. لف اإلثنني، فقلب ألفه ياء، اليت هي األصلاجتد أا اتصلت ا 
، ’وقَى‘من املثال الثالث يف الطائفة األوىل، وهو مضارع ’ يقِ‘ وكذلك

، فينبغي ’ضرب‘وهذا الفعل من باب . ازوم لدخول اداة الشرط عليه
لكون الفعل  –الواو  –فحذف منه الفاء . ’يوقي‘: أن يكون األصل

، ’املثال‘واويا مع كون مضارعه مكسور العني، كما درست يف باب 
:فتجد األصل هكذا. للجزم –الياء  –وحذف أيضا الالم . قبلُ  

يوقي  يقي  يق: وقَى   
يف املثال الرابع منها، وهو أمر احلاضر من ’ ق‘: وكذلك كلمة 

، وحذف أيضا حرف فحذف منه الفاء والالم، ملا مر. ’وقَى يقي‘
فبقي . قبلُ’ أمر احلاضر‘املضارعة، لبناء األمر، كما فهمت يف باب 

:فتجد األصل هكذا. ’ق‘: الفعل على حرف واحد  
توقي   تقي   قي   قِ: وقَى   

فإذا تأملت هذه التغريات مع أحواهلا تستطيع أن تفهم أن 
فإن حذف . أحكام املثال والناقص قد اجتمعت يف هذا النوع من املعتل

حكم الفاء من الواوي، لكون مضارعه على يفعلُ مكسور العني، هو 
وكذلك حذف الالم عند . ، قبلُ’املثال‘املثال بعينه، كما فهمت يف باب 

.اجلزم، هو حكم الناقص بعينه  
ففهم من هذا، ان حكم فاء اللفيف املقروق هو حكم فاء 

.املثال، وان حكم المه هو حكم الم الناقص  
يف املثال الرابع، جتد أنه أمر احلاضر من ’ قه‘: مث أنظر كلمة

اء، الذي اتصل به؟ وذلك ، كما رأينا أنفًا، فمن أين هذا اهل’يقيوقَى ‘
أم يكرهون الوقف على حرف واحد، فيصلون ا هاء السكتة عند 

.الوقف  
’ ضرب‘يب وهذه األحكام جارية، إذا كان الفعل من با

رد عليه أحكام الناقص فقط، تف’ فَرِح‘أما إذا كان من باب . ’حِسب‘و
فإن اتصلت به . يف املثال األول من الطائفة الثانية’ وجِي‘ كما ترى يف



 
 



يف املثال ’ قين‘نون التوكيد، يعود إليه الالم احملذوف، كما تراه يف 
.السادس  

  القاعدة
 ه والمه من حروف العلة يسمى ؤالفعل الذي كان فا

  .’اللفيف املفروق‘
 وهذا النوع من املعتل يرد من أبواب :‘برض ’

  ’فَرِح‘و’ ِسبح‘و
  وجيري عليه حكم فاء املثال وحكم الم الناقص، إذا

  .’حِسب‘و’ ضرب‘كان الفعل من بايب 
  وإذا كان من باب‘يرد عليه أحكام الناقص فقط ’فَرِح  
  ويتصل به هاء السكتة عند الوقف، إذا صار على حرف

  واحد
  تمريناتال

  :أسند األفعال اآلتية إىل نون النسوة
١(  هى  )٢  ىور٣  و(  رِيو  
  يصي  )٥  يدي  )٤

  :أسند األفعال اآلتية إىل واو اجلماعة
  يِسي  )٣  يشي  )٢  يزِي  )١
  يحي  )٥  يوجى  )٤



 
 



  :أسند األفعال اآلتية إىل تآء التأنيث الساكنة
  وجِي  )٣  وقَى  )٢  وفَى  )١
  وشى  )٥  وزى  )٤

  :أكتب املضارع لألفعال اآلتية
  وقَوا  )٣  وجِي  )٢  وعى  )١
٤(  نفَي٥  و(  يتعو  

  :ابن فعل األمر من األفعال اآلتية
  توعين  )٣  تدين  )٢  تقي  )١
  تذيان  )٥  تشونَ  )٤

  :أسند األفعال اآلتية إىل الضمائر
  يوجى  )٣  وحى  )٢  وخى  )١
  يهِي  )٥  يدي  )٤

  :صرف األفعال اآلتية
ايةً فهو واقٍوقَى يقي وِقَ: منوذج  

يقوةً  فهو موقَى  وقَايي  يقو 
قه  ليقِ: األمر منه   

ال تقِ  ال يقِ: والنهىي   
١( جِيو 
 ولَى )٢
 وضى )٣
  

  



 
 



 



 
 



  الدرس احلادي واخلمسون

  املهموز
  األمثلة

  أُمرت ان أقاتل الناس حىت يقولوا الإله إال اهللا )١
٢( سائل بعذاب واقع لَأَس 
٣( بأْداهللا ببسم ت 
 
١( ولْ القريةئَاس  
٢( سنِي اسرائيللْ ب 

١( آمنباهللا ت  
 ن تؤمن باهللاأ اَلْإِميانُ )٢
 باهللا نموأُ )٣

  ائْتناإىل اهلدى  )١
 يل ذَنْومنهم من يقول ائْ )٢
٣( دؤفَلْي نمالذي ائت 
١( موا الصيب بالصلوة إذا بلغ سبع سننير  
٢( تيناكم بقوةآوا ما ذُخ 



 
 



 وا واشربوالُكُ )٣
٤( أْوملك بالصلوةأه ر 

  البحث
ل، بدأ يف الطائفة األوىل من األمثلة، أأمر، س: تأمل الكلمات

ففي . مهزةجتد أا أفعال صحيحة، ولكن كان أحد حروفه األصلية 
فهذا النوع من . ويف الثاين عينا ويف الثالث الما األول وقعت اهلمزة فاء

.’املهموز‘األفعال يسمى   
هموزة، جتد أا أحكام الفعل وإذا تأملت أحكام األفعال امل

مستقلة فوق  اكن هلا أحكامالصحيح، ألن اهلمزة حرف صحيح، ول
:ذلك، منها ما يلي  

ان اهلمزة قد ختفف، إذا وقعت غري األول، ألا حرف شديد 
يف املثال ’ سلْ‘و’ اسئلْ‘من اقصى احللق، ويعلم هذا باملقارنة بني و

لُ، أَلَ يسأَواألول أمر احلاضر من س األول والثاين من الطائفة الثانية،
عىن مبكما هو ظاهر، ولكن الثاين ما هو؟ وإذا تأملت معناه جتد أنه 

فما هو الفعل الذي اشتق منه هذا الفعل؟ واحلق أنه هو . ، بعينه’لْأاس‘
سال يسالُ، فإذا بنيت منه األمر : ولكن خففت مهزته فصار. سئَلَ، بعينه

.من باب أمر احلاضر سلْ، كما عرف: تقول  
آمنت واإلميان وأومن يف الطائفة الثالثة، فإن : وكذلك احلال يف 
أَأْمنت، فخففت اهلمزة الثانية وقلبت : فاألصل’ أَمن‘األول أفْعلَ من 

ألفًا، ألن اهلمزتني إذا التقتا يف كلمة واحدة وكانت األوىل منهما 
إن كانت حركة ما قبلها ف. ساكنة، وجب قلبها جبنس حركة ما قبلها

كما هنا، وان كانت ضمة تقلب  –األلف  –فتحة تقلب حبرف الفتحة 
أُأْمن، وان : كما يف أومن يف املثال، فاصله –الواو  –حبرف الضمة 



 
 



: كما يف اإلميان، أصله –الياء  –كانت كسرة تقلب حبرف الكسرة 
.إِأْمان  

اهلمزة املنقلبة مهزة فإن كانت األوىل منهما مهزة الوصل، تعود 
أصلية عند الوصل، إذا كان ما قبلها متحركًا، كما يف األمثلة، مثالً، 

إِأْتنا، : ول منها، فإنه أمر احلاضر من أَتى يأْتي، فاَألصلُاأل، يف املثال اأْتنا
، ايتنا: فلما التقت اهلمزتان مع كون الثانية ساكنة قلبت الثانية ياًء، فصار

فلما اتصل الفعل باهلدى، . زة الباقية هنا مهزة وصل، كما تعرففاهلم
سقطت مهزة الوصل، فارتفع التقاء الساكنني حينئذ، فال تبقي علة 

فتجد األصل . ئْتناإىل اهلدى ا –ائْتنا : ة، فصارالقلب، فتعود اهلمزة املنقلب
:هكذا  

إِإْتنا   إِيتنا   إىل اهلدى ائْتنا: أَتى   
يف املثال الثاين منها، فتجد األصل فيه ’ ائذن‘لك احلال يف وكذ

:هكذا  
يقول ائْذَنْ يل     إِأْذَنَ     إِيذَنْ: أَذنَ   

:ويف املثال الثالث جتد األصل هكذا  
 نأُم :نمالذي ائْت    نمتأُو    نمأُأْت  

 زد املهمومث انظر إىل األمثلة الثالثة األوىل من الطائفة الرابعة، جت
أمر ‘يف املثال األول، أمر من ’ مروا‘ف . فيها حمذوفة اهلمزة من أوهلا

رعلى ما مر من األحكام، ولكن : ، فكان القياس أن يقال’يأْم ،رأُوم
.اهلمزة حذفت هنا، على غري القياس، لكثرة اإلستعمال  

.نهاكُلُوا يف املثال الثاين والثالث م‘و’ خذُو‘وكذلك احلال يف   
’ وأْمر‘وقد جتيئ هذه األفعال على األصل عند الوصل، كما يف 

.يف املثال الرابع منها  
  القاعدة



 
 



  الفعل الذي كان أحد حروفه األصلية مهزة يسمى
  .’املهموز‘

  وحكمه يف تصاريف فعله كحكم الصحيح، ألن اهلمزة
  .حرف صحيح

 وقد ختفف اهلمزة غري األوىل  
 وكانت الثانية منهما  إذا اجتمعت مهزتان يف كلمة

ساكنة، وجب قلب الثانية منها جبنس حركة ما قبلها، 
فإن كانت حركة ما قلبها فتحة تقلب اهلمزة ألفًا، وإن 
كانت ضمة تقلب واوا، وإن كانت كسرة تقلب ياًء، 
فإن كانت اهلمزة األوىل مهزة وصل تعود اهلمزة املنقلبة 

  .أصليةً عند الوصل ةًمهز
 مزة من األول، لكثرة اإلستعمال، على وقد حتذف اهل

غري قياس، وقد جتيئ هذه األفعال على األصل عند 
  .الوصل

  ىل ثالثة أقسامإوينقسم املهموز:  
نصر، (وجييئ من مخسة أبواب : مهموز الفاء  )١

فرش ،فَرِح ،حفَت ،برض(  
ضرب، فَتح، (وجييئ من أربعة أبواب : مهموز العني )٢

رش ،فَرِحف( 



 
 



نصر، (وجييئ من مخسة أبواب : مهموز الالم )٣
فرش ،فَرِح ،حفَت ،برض( 

  تمريناتال

  :عني األفعال املهموزة يف اجلمل اآلتية
  ن كنتم ال تعلمونإالذّكر فاسئلوا أهل  )١
 سلْ بن اسرائيل )٢
 ل سائل بعذاب واقعأس )٣
 ربنا انك آتيت فرعون ومأله زينة )٤
 يك بهأنا آت: من اجلن تقال عفري )٥
 خذ من أمواهلم صدقة )٦
 وإذا املوؤودة سئلت )٧
 اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ )٨
 ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشآء )٩

 والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم )١٠
 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة )١١
 مث انظر أني يؤفكون )١٢
 من القرآن تيسرقرأوا ما فا )١٣
١٤( يمن روح اهللا إال القوم الكاال ي رونفئَس 

  :بني أصل كل فعل من األفعال املهموزة يف اجلمل اآلتية
  آمن الرسول مبا أنزل إليه )١



 
 



 منتكم على أخيه من قبلأقال هل آمنكم عليه إال كما  )٢
 بكل ساحر عليمقال فرعون اؤتونِي و )٣
 إِيت بكتابك )٤
 وأما من أُوتي كتابه بيمينه )٥

  :هموزة من األوزان اآلتيةأفعال م ةايت خبمس
  فَعلَ  يفْعل )١
 فعل  يفْعل )٢
 فعل  يفعل )٣

  :صرف األفعال اآلتية
  أَبد  )٤  سأَلَ  )٣  آثر  )٢  آمن  )١
  

  
  



 
 



  الدرس الثاين واخلمسون

  اسم الفاعل من املهموز
  األمثلة

١( مرربرجلٍ ج اٍءت من املدينة  
٢( هذا الرلُج اٍء إىل الناسِس 

  البحث
يف األمثلة املتقدمة، جتد أما امسا ’ ساٍء‘و’ جاٍء‘: متنيأنظر الكل

، وهذان الفعالن مهموزان، كما عرفت، ألن ’جاَء‘و’ ساَء‘فاعلني من 
ما أجوفان أيضا، ألن العني منهما ألف، إومع ذلك . الالم منهما مهزة

ن األجوف الثالثي تقلب أكما رأيت، وقد عرفت يف باب األجوف، 
سم الفاعل من هذين ن اواسم الفاعل، فعلى هذا، يك عينه مهزة يف

واحدة فقلبت  فالتقت اهلمزتان يف كلمة. ’جائئ‘و’ سائئ‘ :الفعلني
اعالل  سائي وجائي، مث اعلّ: بلها، فصارا، ألنكسار ما قاهلمزة الثانية ياء

حذفت ضمة الياء منهما استثقاال، : غازٍ ورامٍ، كما مر يف الناقص، نعين
، ’وساٍء’ جاٍء‘: الياء والتنوين، فحذفت الياء، فصارا: نانفاجتمع ساك

:فتجد األصل هكذا  
ئجائ: جاء   يجاٍء جائ 
ئسائ: ساء    يساٍء سائ 

: ففهم منه أنه اجتمع فيه أحكام ثالثة أنواع من األفعال
 األجوف والناقص واملهموز



 
 



  القاعدة
  إذا كان الفعل معتل العني مع كون آخره مهزة، جيتمع

األجوف والناقص : فيه أحكام ثالثة أنواع من األفعال 
  واملهموز

  التمرينات

  :عني أمساء الفاعل من املهموز يف اجلمل اآلتية
  آلكلون من شجر من زقوم )١
 التائبون العابدون السائحون )٢
 اآلمرون باملعروف الناهون عن املنكر )٣
 إمنا املؤمنون اخوة )٤
 املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض )٥
 عفريت من اجلن أنا آتيك من قبل أن تقوم من مقامك قال )٦
 آئبون تائبون لربنا حامدون )٧
 إمنا توعدون آلت وما أنتم مبعجزين )٨
 لرمحن عبدااإن كل من يف السموات واألرض إال آيت  )٩

 آلء يف الوجود الٍء مل ير مثله قبلُ )١٠
  :بني األصل لكل كلمة من الكلمات اآلتية

  الرائي  )٣  جآٍء  )٢  نآٍء  )١
  شآٍء  )٥  مراٍء  )٤



 
 



  :صرف الكلمات اآلتية
آت آتيان آتون: منوذج  

اتآتية آتيتان آتي  
  قارٌِء  )٣  الًٍء  )٢  آئب  )١
  متأَد  )٥  سائل  )٤
  

  
  



 
 



  الدرس الثالث واخلمسون

  حذف اهلمزة للتخفيف يف املهموز
  األمثلة

١( ى الذين ظلموا العذابأَوإذا ر  
٢( تا منهمرمث والعدوانيسارعون يف اإل ى كثري 
٣( م يإرونا ها ونراه قريببعيد 
 اإلنسان أنا خلقناه من نطفة ري لَم أو )٤
 ن اهللا الذي خلق السمواتأا وري لَم أو )٥

  اهيأَرى عيين مامل ترأَ )١
٢( احِص هل ريأو مسعت براع ت  
 بِالَلْحا ى يفِوا حم عِرالض يفِ در اعٍربِ )٣
٤(  يِنرا تا من البشرِفإمأحد  
١(  نيرأَيا فاطمة، أَتنعلى احلق؟ ك  
٢(  نيرأَت ،أَيا بناتعلى احلق؟كُن ن 

١( يا حممحبيبك ،د هر  



 
 



٢( ا حبيبكُمايا حممير وخالد د 

  البحث
رأى ومتصرفاته يف األمثلة املتقدمة، جتد أا مهموز : تامل الفعل

يف املثال الثاين من ’ ترى‘: اضي، مثالًالعني، ولكن مل جتد اهلمزة اال يف امل
، كما تعرف، ولكن مل حذفت اهلمزة ’رأى‘الطائفة األوىل هو مضارع 

منه؟ وإذا تأملت كل متصرف من هذا الفعل جتد اهلمزة حمذوفة، إال يف 
املاضي له؟ والسبب يف ذلك، ان أصلم ‘روقد اجتمعت العرب  .’ىأَت

ستعمال، فال الذف الزم عندهم لكثرة اعلى حذف اهلمزة منه، وهذا احل
:إال يف ضرورة الشعر، كقول الشاعر’ ترأَى‘: يقال  

 أرى عيين مامل ترأَياه
 كالنا عامل بالترهات

. ترى: فحذفوا اهلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها فصار
وبالتامل يف هذا الفعل جتد ان حكمه حكم الناقص، ففي املثال الثالث 

وكذلك . الم، اليت هي األلف، حمذوفة عند اتصاله بواو اجلماعةجتد ال
ولكن ترى اهلمزة ثابتة يف . جتدها حمذوفة للجزم كما يف املثال الرابع

على األصل، وهذا عند ضرورة الشعر، ’ ترأَياه‘: املضارع يف قول الشاعر
يف وكذلك جتد اهلمزة حمذوفة يف املاضي . على غري قياس فال يقاس عليه

وهذا أيضا . ’ريت‘قول الشاعر يف املثال الثاين من الطائفة الثانية يف 
.لضرورة الشعر على غري القياس  

’ ترأَيِني‘: ن أصلهأيف اآلية الكرمية، جتد ’ إِما تريِن‘: مث أنظر إىل
فحذفت اهلمزة للتخفيف بعد نقل . على ما درست قبلُ يف باب الناقص

إلتصاله بياء املخاطبة  –الياء  –بلها، وحذفت الالم حركتها إىل ما ق
يف أوله، فحذفت ’ إِما‘مث دخلت عليه نون التوكيد مع . ترين: فصار

 –نون املدغمة الالياء و –، فالتقى ساكنان ’إِما ترين‘: النون فصار
ولكن مل حيذف، لكون ما قبلها  –الياء  –فينبغي ان حيذف األول 



 
 



فصار  –الكسرة  –كما بينا قبلُ، فحركت حبركة مناسبة بالياء مفتوحا، 
 :يِنرا تفتجد األصل هكذا. إِم:  

ترأَيِني   تريِني   ترين   إِما ترين   إِما تريِن: رأَى   
يف املثال الثاين من ’ ترين‘يف املثال األول و’ ترين‘: مث انظر

فق يف خطاب املؤنث، لفظ الواحدة واجلمع تثة، جتد أنه االطائفة الثال
، ’تفْعلني‘على وزن ’ ترأَيِني‘فإن األول أصله . ولكن اختلفت يف التقدير

 –فحذفت اهلمزة للتخفيف بعد نقل حركتها إىل ما قبلها، وحذفت الالم 
فتجد األصل . ’تفَين‘فميزانه ’ ترين‘: إلتصاله بياء املخاطبة فصار –الياء 

 هكذا 
ترأَيِني   تريِني   ترين: رأى   

، فحذفت اهلمزة ’تفْعلْن‘على وزن ’ ترأَين‘صله أوأما الثاين ف
ترين، فحذفت اهلمزة بعد نقل : بعد نقل حركتها إىل ما قبلها فصار

:ألصل هكذافتجد ا. ’تفَلْن‘: ترين، فميزانه: حركتها إىل ما قبلها فصار  
ن  ترينترأَي: رأَى   

يف املثال األول من الطائفة الرابعة، ’ ره‘: وأخريا، انظر إىل كلمة
حبذف حرف ’ ترى‘، فبين األمر من ’رأَى يرى‘جتد انه أمر احلاضر من 

، ولكنهم ’ر‘: من آخرها، فصار –الالم  –املضارعة من أوهلا واأللف 
رف واحد، كما تقدم، فيصلون يف آخره هاء يكرهون الوقف على ح

.’ره‘: السكتة عند الوقف فصار  
رأَى ‘يف املثال الثاين منها وهو أيضا أمر احلاضر من ’ ريا‘واما 
 –الياء  –، ولكن اتصلت به ألف اإلثنني فأعيدت الالم احملذوفة ’يرى

.كما كان يف الناقص  
  القاعدة



 
 



 رأى‘ة مضارع والعرب قد اجتمعت على حذف مهز ’
وهذا احلذف . ومتصرفاته بعد نقل حركتها إىل ما قبلها

  الزم عندهم لكثرة اإلستعمال
 وال تثبت اهلمزة إال يف املاضي  
  ا لضرورة الشعر، كماوحتذف اهلمزة من املاضي أيض

  أا تثبت يف املضارع عند الضرورة
 ا أحكام الناقص عليهجتوري أيض  

  التمرينات

  :عال املهموزة يف اجلمل اآلتيةأكتب أوزان األف
  جوادا مات هزال لعلّين يينِرِأَ )١
 دالّأو خبيالً خم يأرى ما ترِينِ )٢
 إني أرى يف املنام اين أذحبك فانظر ماذا ترى )٣
 أرأيت الذي يكذّب بالدين )٤
 أفرأيتم املآء الذي تشربون )٥
 نه هو السمبيع البصريإلنريه من آياتنا  )٦
 السموات واألرض وكذلك نرِي ابراهيم ملكوت )٧
 وملا رأينه أكربنه وقطعن أيديهن )٨
 ليلة البدر مرقربكم كما ترون ال نَورستنكم إ )٩

 اآليات اوملا رأو )١٠



 
 



 وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا )١١
  :بني الكلمات املهموزة

  أَرِين  )٣  أَرِ  )٢  يرون  )١
  مرئي  )٥  راٍء  )٤

  :سند األفعال اآلتية إىل الضمائرأ
  يرى  )٣  يرِي  )٢  أَرى  )١
٤(  هرِ  )٥  رالَ ت  

  :صرف األفعال اآلتية
  أَدى  )٣  أَرى  )٢  رأَى  )١
  

  
  

 


